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Geachte Leden van de Project Commissie Omgevingsvisie,
Toekomst van Hollands Kroon,
Geachte Heer A. Groot, voorzitter,

De Stichting Landschapszorg Wieringen heeft in aanvang van de besprekingen over de
Omgevingsvisie/Toekomstvisie direct al een beperkte nota aangeleverd met uitgangspunten
die volgens haar zou gelden bij de opzet van een dergelijk plan. U bleek ingenomen met de
aanlevering van deze gegevens.
Nu we in deze fase zijn aangekomen waarin de stellingen worden ingenomen, in de zin van
een keuze uit twee elementen is het volgens ons zinvol nog eens een gesprek met uw
commissie aan te vragen. Wij willen u dan ook verzoeken ons een paar afspraakvoorstellen te
doen, zodat we met een paar afgevaardigden nog eens kunnen overleggen (dit in aansluiting
op ons telefonisch overleg d.d. 01.04.2015).
Gezien de doelstelling van de Stichting landschapszorg Wieringen, het bewaken van het
landschap van Wieringen vallen wij onder te brengen in eigenlijk alle door uw commissie
onderscheiden onderwerpen: Leven, Toerisme en recreatie, Groen, Ondernemen en Water.
Zoals u zelf ook wel opmerkt hangt alles met alles samen. Dat is ook een gevolg van de keuze
die de projectcommissie heeft gemaakt om in een dergelijk grote regio ‘iedereen’ tevreden te
stellen.
Indien echter een landschappelijke keuze was gemaakt, dus bijvoorbeeld industrieel agrarisch
zoals de Wieringermeer, of puur landschappelijk cultuurhistorisch zoals Wieringen dan was er
niet zoals nu in dit plan in deze fase sprake van een vervlakking van alle standpunten. Als we
doorgaan op deze manier wordt alles een eenheid. Vervlakking van de cultuur is overal
gaande. Het marktdenken gaat dan de cultuur bepalen. Hoe weet je dan dat je op Wieringen
bent?
Waarom is dat zo van belang: We moeten komen tot een eigentijdse invulling van het
oorspronkelijke - dat is niet gemakkelijk - want als het gemakkelijk was dan was het al veel
eerder duidelijk geworden. Mensen worden gevormd door de plaats waar ze vandaan komen,
zoals op Wieringen zijn dan de kleinschaligheid van visserij en landbouw duidelijke accenten
waar de prioriteiten liggen. Ook voor bezoekende toeristen is juist dat hervinden van de oude
authentieke wereld een moment van tot ‘stilstand komen’, zich afvragen waar men mee bezig
is, en wat eigenlijk van betekenis is van ‘leven’. We kunnen als mens niet zonder natuur en
historisch gegroeide variaties en eigenheden. We moeten dus uitgaan van de kernwaarden van
dit gebied Wieringen en dit beschikbaar stellen aan bezoekers. Er zijn op deze plek zoveel

zaken die zichtbaar maken hoe mensen hier geleefd hebben, dat is wat inspireert. Het mag
best wat moeite kosten om er heen te komen, de kostbare plekken mogen heus wel met enige
inspanning worden gevonden. Niet alles wat je ziet behoeft gecultiveerd te zijn.
Indien we de keuzes volgen die in de enquête staan dan graven we ons eigen graf. Denk aan
initiatieven die ons kunnen inspireren, zoals dichtbij Texel, maar eigenlijk vinden we
Terschelling een beter voorbeeld. Waar duidelijk gekozen wordt voor een beleid dat waarden
van de natuur koestert en aantrekkelijk houdt voor toeristen. Op die manier ervaren bezoekers
de ‘andersheid van landschap en activiteiten’. Dat lokale moet worden versterkt, in plaats van
nivelleren. De lokale flair moet zichtbaar zijn. De originaliteit is in het geding, en dat is juist
de zaak die wij als SLW willen stoppen voor het te laat is.
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