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Het eerste hoogtepunt van het Netwerkprojekt Noordelijke Lustwarande vond plaats in het
prachtig gerestaureerde Schloß Evenburg in Leer. Ruim 65 deelnemers zijn hier samengekomen om
te praten over de groene cultuurparels als een grensoverschrijdende recreatieve verbinding tussen
monumentale steden, dorpen en gebouwen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland.
Daarbij is de betekenis en het belang van deze historische tuinen en parken in Ostfriesland,
Emsland, Friesland, Groningen en Drenthe (het werkgebied voor de Ems Dollard Regio) ter sprake
gebracht alsmede de behoefte van eigenaren/beheerders aan een netwerk.
In een drietal presentaties worden achtereenvolgens de collectie en de connectie van historische
parken en tuinen in beeld gebracht door mevrouw Els van der Laan (Groene Heritage). Vervolgens
geeft mevrouw Birgit Zimmermann (Zentrum van Gartenkultur, Schloß Evenburg) aan wat er in
Duitsland op dat gebied aan onderzoek en initiatieven tot stand is gebracht. Tot slot brengt de heer
Bearn Bilker (voorzitter van de Stichting Staten en Stinzen Fryslan) de inspiratie in beeld van een
concept als National Trust in Engeland en Schotland. Deze presentaties zijn terug te vinden op de
website van het project, http://www.lustwarande.eu/ms/noordelijke-lustwarande-edr/---.html
Onder leiding van de dagvoorzitter, de heer Jaap Jepma, geven mevrouw Imke Wemken
(Ostfriesland Tourismus GmbH) en de heer Eric Neef (ANWB) hun visie op het thema
landschapsparken en –tuinen in relatie tot recreatie en toerisme. Beiden zijn overtuigd van de
waarde van het toerisme voor de parken en tuinen, alsmede over de belangstelling die daarvoor
(latent) aanwezig is, niet alleen in het eigen gebied maar zeker ook grensoverschrijdend. De wijze
waarop de toerist verleid kan worden de tuinen te bezoeken leidt tot verschillen in inzicht, evenals
de omvang van de markt waarover wordt gesproken. Mevrouw Wemken merkt daarbij nog op dat
de kwaliteit in Engeland anders is dat bij ons. Het is een thema waarover op meerdere
schaalniveaus gedacht kan worden.
Bij een twaalftal netwerktafels, ingedeeld naar park of thema, wordt in kleine groepen gesproken
over de betekenis van het park en het belang en de behoefte en wensen om dit netwerk vorm te
geven. Er wordt levendig gediscussieerd waarbij opvalt dat de taal geen enkele barrière lijkt te
vormen om de gedachten toch over te kunnen brengen op de aanwezigen. Het blijkt dat velen van
de aanwezigen zich niet bewust zijn welke parels er aan de Duitse en Nederlandse kant van de
Noordelijke Lustwarande bevinden en welke activiteiten plaatsvinden. Het delen van de activiteiten

en leren van elkaars ervaring blijkt een grote behoefte. Een kans voor een grensoverschrijdend
project met een zeer groot potentieel.

Na afloop van de samenvattingen is er nog ruimschoots gelegenheid voor de deelnemers om,
onder het genot van een hapje en een drankje, nog nader met elkaar kennis te maken en ideeën uit
te wisselen. Een geslaagd einde van een waardevolle en een zeer geslaagde expertmeeting.
Een korte samenvatting van de uitkomsten van de gesprekken aan de tafels vindt u hieronder.
Duurzaam groen erfgoed
Duurzaam netwerk noodzakelijk
Kansen bereiken die alleen niet haalbaar zijn
Zoek de juiste partners voor samenwerking
Samenwerken om landgoederen te kunnen behouden
Regionale verschillen/identiteit behouden, unieke lokale kwaliteit en interregionale
samenhang/bekendheid
Investeringsmomenten van belang
Verdienmodellen, kosten en baten
Inzichtelijk maken van plaats inkomsten en uitgaven (Beetsterzwaag)
Beleidsplan Fraeylemaborg
Nieuw parkconcept Vijversburg, Ontwikkelingen voor een nieuw park
Start programma Nienoord
Zentrum für Gartenkultur
Opsterlandse Parels Beetsterzwaag, meerdere landgoederen met verschillende eigenaren
en belangen, onderzoek naar verdienmodellen
Evenementen- en activiteitennetwerk
Evenementen vooraan zetten
Activiteiten combineren en delen
Maand Mei Noordelijke Lustwarande
Geen winterstop maar een doorlopend programma
Evenementen in landgoeddagen
Evenwicht tussen natuurbeleving en evenementen
Routenetwerk
Knooppuntennetwerken fiets en wandelen combineren met groen erfgoed
Langeafstand-wandelpad organiseren
Belang van verbinden met wandel en/of fietsknooppunten
Marketing
Netwerk kan de input geven voor een ontwikkelplan
Recreatief gebruik vergroten, inzet op doelen en doelgroepen
Belang: bekender, beminder geeft meer financiering
ook de verschillen geven een meerwaarde
Ook in nabije omgeving met particulieren en overheid.
Communicatiemogelijkheden en –middelen afstemmen

CH2018, gebruik van de historische parken en tuinen, hoe ?

Kennis, cultuurhistorie en waardebepaling van de collectie
Onderzoek en ontwerp/planvorming kwaliteitsstructuur
Kennisdelen
Aanbod kennisdelen combinatie kunst, cultuur, culinair en natuur.
Hoe ga je met innovatie om,
hoe zet je zo’n projekt op
Leren van elkaar kennen. Duurt lang.
Gezamenlijke scholing om kwaliteitsstandaard te bereiken
Stichting Staten en Stinzen geeft cursussen voor o.a. reisleiders.
Verhaal van het groene erfgoed van de Noordelijke Lustwarande
Verhaal van verleden, heden en toekomst
Cultuurhistorische aspecten versterken
Cultuurgeschiedenis van belang
Historische kennis delen en bekend maken evt. boek
Kwaliteit/betekenis/ waarden van groen erfgoed
Belang begraafplaatsen zichtbaar maken als onderdeel groen erfgoed
Zichtbaar maken wat er is, daar waarde aan geven.
Inventariseren van de belangrijkste begraafplaatsen
Kwaliteit standaard voor groen erfgoed
Waardebepaling tuin Bunderhee, ook als internationale collectie (ontwerp J. Vroom, 1908)

