Campagne Noordoost Friesland
De campagne van Noordoost Friesland wordt dusdanig
opgezet dat de campagne als een soort paraplu fungeert
voor regionale initiatieven. Bestaande en nieuwe

In Noordoost Friesland hebben de samenwerkende gemeenten

initiatieven in de regio kunnen zo onder één vlag
gepromoot worden. Om deel uit te kunnen maken van de

Kollumerland, Dantumadiel, Dongeradeel en Achtkarspelen in

campagne is het belangrijk dat het Nationaal Landschap

december 2008 Europese subsidie binnengehaald voor het project

de Noardlike Fryske Wâlden een eigen ‘gezicht’ krijgt en

Vital Rural Area. Het project is gebaseerd op de ontwikkeling en de
vitalisering van plattelandsgebieden.

een eigen ‘product’ ontwikkeld of benoemd. Dat kan zijn
een bijzondere wandelroute, een boerderijcamping, het
coulisselandschap, etc. Voor de vereniging Noardlike
Fryske Wâlden is de titel Nationaal Landschap een kans

Eén van de speerpunten is regiobranding. Bij het opzetten van het
project regiobranding bleek ook bij de vereniging Noardlike Fryske
Wâlden regiobranding hoge prioriteit te hebben en één van de
speerpunten binnen Zelfsturing & Profit te zijn. Uit praktische
overwegingen en om geen dingen dubbel te doen is er in de regio
afgesproken dat de Noordoost Friese gemeenten de regie voor het
ontwikkelen van een regiomarketingplan op zich nemen. De regio is
betrokken in de vorm van een klankbordgroep. De vereniging
Noardlike Fryske Wâlden is vertegenwoordigd in deze
klankbordgroep.

om het bijzondere landschap in de Wâlden te promoten.

‘Bestaande en nieuwe initiatieven in de regio kunnen zo onder één vlag gepromoot worden’

Workshop kernkwaliteiten Nationaal
Landschap

De belangrijkste aanbevelingen:

De werkgroep (PMC) regiobranding heeft samen met het

Tot nog toe heeft de discussie over de ontwikkeling van het

ministerie van VROM en het bureau Vista uit Amsterdam

landschap zich geconcentreerd op de relatie landbouw en

een workshop georganiseerd om de kernkwaliteiten van

landschap. Het wordt nu tijd om ook andere beheerders,

het Nationaal Landschap te benoemen en het behoud en

ondernemers, bewoners en bezoekers actief bij de discussie

de ontwikkeling te waarborgen in de ruimtelijke ordening

te betrekken en de thema’s natuur, cultuurhistorie,

en bestemmingsplannen. De werkgroep had echter

beleving en duurzaamheid integraal onderdeel van de

behoefte aan een extra accent, nl. het promoten van het

discussie te maken.

1. Verbreed de discussie over het landschap

Nationaal Landschap. Op verzoek van de werkgroep en met
toestemming van het ministerie van VROM heeft bureau

2. Maak de kwaliteiten en de samenhang beter zichtbaar

Vista de workshop tweeledig opgezet.

Het gebied heeft vele kwaliteiten, maar deze liggen vaak
verborgen in het landschap en zijn onbekend bij de

Resultaten workshop

mensen. Voorgesteld wordt om een inspirerende Atlas van

De workshop is in mei 2010 gehouden in De Pleats in

de Noardlike Fryske Wâlden te maken, in de vorm van een

Burgum met bij het gebied betrokken partijen (overheden,

fraai boekwerk of een interactieve website die veelal

maatschappelijke organisaties en ondernemers). Met als

bestaande informatie bijeen brengt en op een toegankelijke

doel om een gezamenlijke agenda voor het Nationaal

manier presenteert. Dat is een goede manier om de

Landschap Noardlike Fryske Wâlden te formuleren en om te

aanwezige kwaliteiten en (verborgen of potentiële)

komen tot een gebiedsprofiel en een gezamenlijke

samenhangen heel concreet zichtbaar te maken.

marketingstrategie en de daartoe nodige processtappen in
beeld te brengen. Deze workshop was onderdeel van een

3. Versterk de kwaliteiten en de samenhang

reeks met als doel: de kernkwaliteiten van Nationale

Het is aan te bevelen om een integrale landschapsvisie op

Landschappen te verankeren in ruimtelijk beleid. De

te stellen waarin uitwerking wordt gegeven aan de

bureaus ‘Vista landscape and urban design’ en ‘Investeren

onderdelen die in de meer sectorale landschapsvisie Boer en

in Ruimte’ waren verantwoordelijk voor de begeleiding van

Landschap zijn blijven liggen (recreatie en toerisme, wonen

deze workshops (inhoudelijk en procesmatig) in opdracht

en werken, water en natuur en infrastructuur). Doel van de

van het ministerie van VROM.

landschapsvisie is om aan te geven hoe de voorgenomen of
verwachte ruimtelijke ontwikkelingen bij kunnen dragen
aan de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten
en samenhang. Voor de financiering van de planontwikkeling kan wellicht een beroep worden gedaan op
de LNV-subsidie voor Landschapsontwikkelingsplannen.

4. Ontwikkel gebiedsspecifiek uitvoeringsinstrumentarium

6. Zet communicatie in als wapen

vertegenwoordigen. De gebiedsmanager heeft als taak

Aanbevolen wordt om gebiedsspecifiek uitvoerings-

Voor een gedragen gebiedsproces is een actieve

om partijen en geldstromen (denk aan INTERREG-

instrumentarium te ontwikkelen voor een meer integrale

communicatiestrategie van groot belang. Het is zaak om

subisidies als COLLABOR8) bij elkaar te brengen en de

aanpak van het Nationaal Landschap: kavelruil of

deze strategie vanuit een breder perspectief in te zetten

uitvoering van projecten te stimuleren en te coördineren.

landinrichting ten behoeve van recreatieve of ecologische

(regiomarketing Noordoost Friesland) maar hierin

De financiering van het programmabureau zou kunnen

functies, rood-voor-groen-constructies, een regionaal

nadrukkelijk het Nationaal Landschap te positioneren en

komen van Rijk, provincie en gemeenten gezamenlijk,

landschapsfonds, een regionaal systeem van

de kracht van dit gebied te benadrukken. Het loont om

volgens een nader overeen te komen verdeelsleutel.

boerenlandpaden of ‘rights of way’, een regionale

het unieke karakter van het gebied te ‘vermarkten’, in

welstandsnota en een regionaal kwaliteitsteam, dat

een beeldmerk, een campagne (regiobranding) maar ook

adviseert over de ontwerpkwaliteit van ruimtelijke

in de fysieke ruimte, door de leesbaarheid van het

plannen.

landschap te vergroten. Door dit te koppelen aan een
proactieve, effectieve ‘externe’ campagne kan de

5. Organiseer een gebiedsproces

financierbaarheid van de ambities worden vergroot. Het

Het is belangrijk om een interactief gebiedsproces op te

spreekt potentiële bewoners en ondernemers aan die zich

zetten, met ondernemers, beheerders, bewoners en

in het gebied vestigen maar ook potentiële financiers

bezoekers van het gebied. Dat creëert niet alleen

(subsidieverleners).

draagvlak, maar het stimuleert ook de eigen verantwoordelijkheid en het eigen initiatief. Een breed

7. Creëer een centraal coördinatiepunt voor het

samengestelde maatschappelijke klankbordgroep of

Nationaal Landschap

‘Regionale Landschapsraad’ zou de opstelling van de

Een centraal coördinatiepunt voor het Nationaal

landschapsvisie kunnen begeleiden en een platform

Landschap is een cruciale procesvoorwaarde om de

kunnen zijn om met alle betrokkenen het gesprek aan te

ambities voor het Nationaal Landschap te kunnen

gaan over de toekomst van het landschap. Ook voor de

realiseren, zowel op het gebied van de ruimtelijke

afstemming van marketingactiviteiten kan een dergelijke

kwaliteit als wat betreft de gebiedsmarketing en de

klankbordgroep nuttig zijn. Werkvormen en communi-

communicatie. Daarom is het aan te bevelen om een klein

catiemiddelen die kunnen worden ingezet zijn:

maar slagvaardig programmabureau op te richten, onder

ontwerpateliers, rondetafelgesprekken, prijsvragen, een

verantwoordelijkheid van de Stuurgroep NL NFW. Het

webforum, infomarkten, nieuwsbrieven, artikelen in de

programmabureau geeft uitvoering aan een gebieds-

regionale pers, lespakketten voor scholen, etc.

programma waarin de thema’s van het gebied
samenkomen. Het programmabureau wordt geleid door
een gebiedsmanager, die het eerste aanspreekpunt is
voor allerlei zaken betreffende het Nationaal Landschap
en ook naar buiten toe de Noardlike Fryske Wâlden kan

‘Benoem een kwartiermaker met een heldere opdracht’

8. Benoem een kwartiermaker met een heldere opdracht

Adviezen

Om alle aanbevelingen te vertalen naar een effectief plan

- ontwikkel een beeldmerk met een uitstraling die de

van aanpak is het zaak dat de Stuurgroep NL Noardlike

kernkwaliteit(en) van het NL de NFW vertegenwoordigt.

Fryske Wâlden een kwartiermaker aanstelt. De
kwartiermaker krijgt de opdracht om de Stuurgroep een

- vraag het bureau dat de campagne NOF ontwikkelt een

procesvoorstel te doen dat met alle partijen is afgestemd.

beeldmerk te ontwikkelen dat past bij de campagne en

Dit voorstel bevat de aanpak om te komen tot een

dat aanhaakt bij het bestaande logo voor de Nationale

gebiedsvisie, een gebiedsatlas en een marketingstrategie.

Landschappen in Nederland.

Bovendien schetst het voorstel de aanpak van een breed
gebiedsproces, de organisatiestructuur en een

- laat hen drie ontwerpen maken en schrijf een verkiezing

begrotingsvoorstel. Tevens beschrijft het voorstel op

uit onder de ondernemers/betrokkenen in het Nationaal

welke wijze een aantal quick-wins kunnen worden

Landschap voor het beste logo.

geboekt die als katalysator voor het proces fungeren. Het
procesvoorstel vormt de basis van de opdracht die de

- maak gebruik van de titel Nationaal Landschap: in de

Stuurgroep geeft aan de gebiedsmanager voor de

promotie, in het uitwisselen van ervaringen met andere

Noardlike Fryske Wâlden en de start van een meer

Nationale Landschappen op gebied van regiobranding,

gezamenlijke en samenhangende aanpak.

voor het verkrijgen van financiering, etc.

De aanbevelingen naar aanleiding van de workshop

- kies voor een product in de campagne om NOF te

vragen een goede planning en organisatie en behappen

promoten. Een product kan zijn: een bijzondere

een breed aspect van de ontwikkeling en promotie van

boerencamping, het coulisselandschap, de

het Nationaal Landschap. Echter, de campagne

wâldwinkeltsjes, of een breder concept: het NL de NFW

Noordoost Friesland start begin 2011. Om mee te kunnen

promoten als ‘fiets- en wandellandschap’, of juist

liften op deze campagne zijn eerste concrete stappen in

promoten als landschap met bijzondere ‘trails’, zoals de

de promotie van het Nationaal Landschap nodig.

pingotrail. Breng de veelzijdigheid ervan tot uiting door
trails aan te bieden voor wandelaars, fietsers, ruiters,

Quick win

menners, waarbij de ondernemers in het gebied op de

Om dynamiek in het proces te krijgen en om draagvlak te

route een speciale rol spelen, speciale arrangementen

ontwikkelen kan een ‘quick win’ een goed middel zijn.

aanbieden, etc. Afhankelijk van de keuze moet er wel of

Om het Nationaal Landschap in de campagne van

niet een ‘product’ ontwikkeld worden. In ieder geval

Noordoost Friesland te kunnen promoten, is een uniforme

moeten de betreffende ondernemers gericht benaderd

uitstraling in de profilering van het Nationaal Landschap

worden.

wenselijk.

Om te starten is het kiezen voor een bestaand product de

De uitdaging is om het Nationaal Landschap optimaal te

Resultaat

snelste manier (vertellen wat er al is, is al een goede

promoten in de campagne van NOF en gebruik te maken

Het belangrijkste resultaat van de inspanningen van de

start). De promotie van het Nationaal Landschap kan van

van de campagnemiddelen en acties uit de campagne

afgelopen maanden is dat de drie sporen: het plan van de

onderaf groeien.

NOF, zoals arrangementen en digitalisering.

Provincie Fryslân met betrekking tot het Nationaal Landschap de

- op termijn moet niet alleen in de uitingen het NL de

De aanbevelingen naar aanleiding van de workshop

én de plannen en ideeën van de werkgroep regiobranding van

NFW herkenbaar zijn, maar ook in de fysieke omgeving.

bevatten een breed programma. Er is behoefte aan

de vereniging Noordelijke Friese Wouden bij elkaar zijn

Maak recreatieve locaties/activiteiten zichtbaar en

concrete eerste stappen, eerste resultaten.

gekomen. Ervaringen met regiobranding in andere Nationale

‘vindbaar’ in de regio als specifieke locaties in het

De knelpunten voor de eerste stappen zijn vooral de

Landschappen als bijvoorbeeld het Groene Woud in Noord

Nationaal Landschap. Bijvoorbeeld borden,

financiën. Maar ook moet er antwoord komen op de

Brabant laten zien dat dit soort processen tijd nodig heeft.

informatiezuilen, of origineler: het beeldmerk

vraag: wie is eigenaar van de promotie van het Nationaal

driedimensionaal uitgewerkt en geplaatst bij alle

Landschap, wat is het standpunt van de provincie over de

recreatieve locaties. De gele M van McDonald’s: iedereen

promotie van het NL de NFW in samenhang met de

herkent het, is goed zichtbaar en heel consequent

campagne NOF? Wie beheert en bepaalt wat er wel en

toegepast. Vanuit die kenmerken zou een dergelijke

niet gepromoot kan worden? Stapeling van beeldmerken

herkenbare uiting vertaald kunnen worden naar een

in onze regio is niet de gewenste situatie, dus hoe zetten

symbool en toegepast kunnen worden op een manier die

we het beeldmerk NL de NFW in, in de campagne NOF?

past in een landschap waar gewerkt, gewoond en

Hoe verhoudt de promotie van het Nationaal Landschap

gerecreëerd wordt.

zich tot de ontwikkelingen in het Sociaal Economisch

Noordelijke Friese Wouden, de Campagne Noordoost Friesland

Masterplan binnen Noordoost Friesland? En hoe kunnen

Knelpunten en oplossingen

we budgetten door het Rijk beschikbaar gesteld, bedoeld

In de regio is veel tijd besteed aan het proces om

voor de ontwikkeling van Nationale Landschappen

draagvlak te creëren voor regiomarketing in Noordoost

optimaal inzetten in de promotie van het Nationaal

Friesland. Het Nationaal Landschap is een gebied binnen

Landschap in relatie tot de promotie van de regio?

een gebied (regio NOF) wat de promotie ervan complex

Hierover zijn contacten gelegd met regiomarketing NOF,

maakt. Een vergelijkbaar proces opzetten voor het

de Provincie Fryslân en de vereniging Noordelijke Friese

Nationaal Landschap, zoals dat voor NOF is gedaan, is

Wouden.

tijdrovend en intensief. De kans bestaat dat betrokkenen

Het digitaal in kaart brengen van het landschap, de

uit de regio dubbel belast worden en dat de aanpak

kwaliteiten en de recreatieve mogelijkheden is een goed

regiomarketing NOF en regiobranding van het Nationaal

spoor voor het Nationaal Landschap. De samenwerking

Landschap diffuus wordt.

met regiomarketing NOF voor dat onderdeel is een
uitgelezen kans voor het Nationaal Landschap om het
gebied op de kaart te zetten.
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