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VOORAF
Eind 1995 kwam de gemeente Eemsmond in het nieuws met plannen voor verbeteringen aan de
have nkad e van N oordp olderzijl, beplanting en zo mog elijk een kleine cam ping. Sch rijver dezes hee ft
destijds, voor eigen rekening, enige ideeën op papier gezet voor exploitatie van bestaande en te creëren
vo orz ien ing en . H et stu k is be gin jan ua ri 19 96 ter h an d g este ld v an de ge m eente Ee m sm on d.
Ondertussen is duidelijk geworden dat niet kan worden voldaan aan de belangstelling van een
ondernemer van buiten de gemeente voor exploitatie van de voorzieningen in Noordpolderzijl. Het
stuk wordt aan de openbaarheid prijsgegeven, zodat de huidige exploitant en anderen er hun voordeel
mee kunnen doen.
Het onderhavige stuk sloot aan op de plannen binnen de gemeente Eemsmond. Het vormde de
(vooralsnog schetsmatige) presentatie van de ontwikkelde ideeën met betrekking tot recreatieve en
verblijfsvoorzieningen in Noordpolderzijl, onder het motto, casu quo de naam
"HET HOOGSTE GOED"
NOORD POLDERZIJL,
van KLEIn OORD
naar een KLEIN OORD
als KLEINOOrD in de KLEI van het NOORD en
een v oo rzie ning met H A R T & ('t) ZIEL

KENMERKEND
Gezien de situering, het karakter en de geografische omvang van N oordpolderzijl kan en mag
alleen sprake zijn van kleinschalige recreatieve en toeristische voorzieningen. Deze voorzieningen en
aktiviteiten moeten van een hoge kwaliteit zijn en geschikt voor vele leeftijdsgroepen. Het aanbod
dient divers te zijn om een rendabele exploitatie te realiseren. Dit vergt diversificatie van de afzetmarkt
c.q. de benadering van een groot aantal kleine toeristische, recreatieve en andere deelmarkten of
doelgroepen.
Centraal in het aanbod staat niet de verblijfsrecreatie in "Het Hoogste Goed" als zodanig;
overn acht-ingsm ogelijkhed en betek enen echter w el een no odza kelijke voo rziening vo or deelne mers
aan -al dan niet georga niseerde- activiteiten en ov erige bezo ekers.
De prom otieactiviteiten dien en te zijn gericht op k leine groep en recrean ten en ov erige bezo ekers.
Hoofdthema daarbij is een aanbod van stilte, rust, wijdheid en ruimte: de polder vormt het dunstbevo lkte d eel v an G ron ing en : min de r da n 3 0 in w on ers p er v ierk an te kilo me ter. E en and er h oo fdth em a in
de promotie (alsmede in de voorzieningen & activiteiten als zodanig) dient natuur en milieu te zijn en
dan meer in het bijzonder de Wadden(-zee), alsmede het cultuurlandschap van het Hogeland/de
po lde rs.
He t produc tenpak ket mo et zo zijn same ngesteld da t er door he t gehele jaar heen activiteiten plaatsvinden, resulterend in een gelijkmatige spreiding van de eventuele belasting van wad en landschap.
COM BINATIE VAN FUNCTIES
De aantrekk ingskrach t van "H et Ho ogste G oed", alsme de een rendab ele exploitatie ervan, is sterk
afhankelijk van de combinatie van voorzieningen c.q. functies. Deze zullen elkaar versterken. Een deel
daarvan bestaat reeds, een ander deel moet worden geschapen, eventueel geheel of gedeeltelijk voor
rek en ing va n d e ex plo itan t.
Ec on om isch gez on de exp loitatie is uitslu itend realise erb aar a ls de bed rijfsvo erin g v an de v ersc hillen de vo orz ien ing en in é én ha nd w ord t ge leg d.
Bij de combinatie van functies in Noordpolderzijl kan onder meer worden gedacht aan: café,
restaurant; zalen'centrum'; conferentie'oord', trainings- en scholings'centrum'; verblijfsaccommodatie,
cam ping; zeeh aven (garnalenv issers, recreatievaart, 'centrum' voor ze ekan oën, zeesu rfen en -vissen );
w ad loo p'cen trum '; 'cen trum ' voo r w ad -/na tuu rliefh ebb ers; k an oh av en G ron ing er m aren ; uitva lsba sis
voor tochten en excursies te land en ter zee; dagrecreatie; natuur- & milieu-educatie.
Ruimtelijk dient er eenheid te worden gebracht in de voorzieningen, gebouwen en de landschappelijke elementen, op een du sdanig m anier dat het ka rakter van N oordp olderzijl in stand blijft en m issch ien z elfs b en ad ruk t en v ersterkt.
Nota bene: de woorden 'oord' en 'centrum' staan tussen aanhalingstekens, omdat het zeer ten
onrechte de indruk wekt van grootschaligheid. Dezelfde opmerking mag gelden voor de beschrijving
van activi-teiten hierna. Bij alle genoemde activiteiten gaat het per activiteit om kleine groepen
deelnemers. Bovendien zullen, kunnen en mogen niet alle activiteiten tegelijkertijd worden uitgevoerd;
zij vo lgen elka ar in d e tijd g ezie n o p. D aard oo r w ord t een red elijk p erm an en te be zettin g, ge spre id in
de tijd, ge realise erd , bela ng rijk v oo r een gez on de exp loitatie. H et tota al aa ntal b ezo ek ers d at op enig
mom ent van de voorzieningen gebruik maakt zal beperkt zijn, door de omvang van die voorzieningen
afzonderlijk en tezamen.

ACTIVITEITEN
Rendabele exploitatie is onder meer afhankelijk van diversificatie van deelmarkten of doelgroepen
en een daarop aansluitend divers aanbod van activiteiten en mogelijkheden.
Een deel der bezoekers wordt getrokken door een z ee kano'c entr um'. Daaronder wordt verstaan een
gehe el van activiteiten en vo orziening en, zoals zeek anoh aven voo r zelfstandig gev aren da g- en m eerdaagse tochten, georganiseerde zeekanotochten, verhuur, (zomer-)opslag van zeekanoërs van kanovere nig in gen in de reg io , m ogelijk heid tot pro ef var en i.c . 'sh ow ro om ', pro ductie/v er koop van ze ek an o's
op industrieterrein in Uithuizen, zeekano-cursussen zoals vaar-, peddel- en reddingstechnieken,
navigeren en eskimoteren (eventueel in een overdekt zwemb ad elders). Het enige zeekanocentrum aan
het wad is op Texel. Om zich daarvan te onderscheiden biedt "het Hoogste Goed" kleinschaligheid,
rust, kleine cursus- en vaargroepen en een hoge kwaliteit van de voorzieningen en in de begeleiding.
De activiteiten op zee kunnen -indien dit voor de exploitatie gewenst of noodzakelijk is- worden
uitg eb reid me t brandingvaren (sp eciale tak va n z ee- ka no ën ), zee-surfen (verhuur, proefvaren,
sho w roo m, p rod uc tie en ver ko op op ind ustrie terrein ), me t zee-sloepvaren (thuishaven, oefensessies
va n w ed strijd - of toc hte nv aarde rs, m et v erb lijf; deeln am e aa n k ustw ed strijd en ).
Da arnaast kan de zeeh aven dienst doen als basis voor toch ten op d e w adde n: a) zeevissen (tochten
op d e w adde n en d e N oordz ee) me t kleine groep en, en b) vo or zee- en wadexcursies voo r natuurliefhebb ers (naar of ron d de eiland en, naar na tionaal park S chierm onn ikoog , naar en ron d R ottumm eroog/Rottum-merplaat, naar Borkum). Beide zouden een aanvullende of alternatieve inkomstenbron
voor d e h uid ig e v isse rs uit d e h av en kunnen betek en en . L ez in gen , audio -v isuele p re se ntatie s in 't
Zielhoes en demonstratie-tochten met (inter)nationale vis-beroemdheden, de kleinschaligheid en het
voo rzieningen -niveau k unn en van No ordpo lderzijl het neusje van d e zalm m aken voo r sportvissers.
De zeehav en kan blijven function eren als haven voor garna lenvissers en voor de recreatievaart.
Denkbaar is uitbreiding van het excursie- en vaar-aanbod in de sfeer van de 'bruine vloot'.
Noordpolderzijl kan zich desgewenst ontwikkelen tot een plek waar met kleine groepen aan
wadlopen wordt gedaan, niet zozeer met sportieve oogmerken, maar met een opzet en uitvoering in de
sfeer van de natuur-educatie en -beleving.
N aas t het z ee-k an oë n zo u N oo rdp old erzijl g esc hikt m oe ten w ord en gem aak t als kanohaven met
een goede aansluiting op de Groninger m aren (verhuur, training in vaartechnieken, proefvaren,
show roo m , pro du ctie /ve rko op op ind ustriete rrein).
"Het Hoogste Goed" moet een aanbod ontwikkelen voor mensen die worden aangetrokken door
georganiseerde of and erszins uitgezette excursies, al of n iet on de r de sku nd ige b eg eleid ing . Vo orb eelden daarvan: kijk- en luistertoers langs Hogelandster orgels, langs werkplaatsen/ateliers en galerieën
van kunstenaars in het Hogeland, langs tuinen (Verhildersum, boerderij-tuinen, Verborgen Rijk van
M ing), langs Groninger borgen, excursies voor 'vogelaars' naar Lauwersmeer/Eemshaven/de Dollard,
tochten naar zee-aquarium Delfzijl, naar zeehondencrêche.
Het polderlandschap, de zeedijk, de kwelders, het wad en de weersomstandigheden bieden uiteenlopende doelgroepen diverse mogelijkheden tot vrijetijds-besteding: vogels observeren, fotograferen,
schilderen, sterrenkijken, vliegeren.
Het Zielhoes (en op termijn zo mogelijk het annexe huis) zet als belangrijk onderdeel van "het
Hoogste Goed" zijn functie van café-restaurant vo or d ag recr ean ten v oo rt. De café - c.q. c ultu rele
fun ctie k an w ord en uitge bo uw d d oo r he t org an iseren van zon da gm org en /-m idd ag con certe n (v ia
conservatorium, NN O en Bragi etc.) en regionale (pop)bands (maar dan wel 'unplugged') op vrijdagav ond onder de n aa m "U it d e K lei G etro kken " (bijv . via 'Pop is Prim a')
He t kan daa rnaast me er gaan dienen als zalenaccomm odatie voor bijeenkomsten "op de k lei"
(variant van 'op de hei'). Deze kunnen zonder expert zijn: werkconferenties, trainingen, vergaderingen
en andere bijeenkomsten, kleinschalig, low budget, zelfvoorzienend, door non-profit instellingen,
vrijw illigerso rga nisa ties, uit h et alter na tieve circu it en d oo r an de ren . Oo k g oe d re alisee rba ar zijn
werkbijeenkom sten en trainingen me t externe desk undigh eid en d e ve rhu ur v an ruim te vo or d erg elijke bijeenkomsten door derden uitgevoerd. Bij de exploitatie van de accommodatie kan het zowel gaan
om dag(deel)-bijeen-komsten, als meerdaagse sessies (verblijf op camping, in hutten, in 't Zielhoes en
even tueel het ann exe hu is dat op termijn do or de toek om stige exploitant zou kun nen w orden verw orven).

"Het Hoogste Goed" kan van zijn ligging en het karakter van de voorzieningen gebruik maken om
bijvoorbeeld binnen de milieubeweging en organisaties van natuurliefhebbers verder uit te groeien tot
een gewilde accommodatie. Voor particulieren, families, groepen vrienden, verenigingen, instellingen
en bedrijven kan het Zielhoes ruimte bieden voor kleinschalige feesten en partijen. Eventueel kan de
ex plo itant d e bijz on de rhe id v an liggin g en kar ak ter uitb ou w en do or c om plete fees tarran ge me nten te
bie de n, in clu sief de co rum , live - of mecha nisch e m uz iek en de rge lijke .

De combinatie van 't Zielhoes, verblijfsaccommodatie/camping kan oefenfaciliteiten (oe fen zaa ltje
plus verb lijfsaccom mo datie) beteken en vo or acou stische ensem bles (ama teurs of profession als;
klassiek, jazz of andere muzieksoorten). Potentiële klanten zijn benaderbaar via Groninger
conservatorium, het Noord Nederlands Orkest, muziekscholen, stichtingen voor kunstzinnige vorming,
persoonlijke relaties van de exploitant etcetera. De oefensessies zouden dan kunnen w orden afgesloten
met een conce rt binnen o f buiten, in No ordpo lderzijl of elders.
In het Zielhoes kunnen -onder meer in het kader van natuu r- & milieu-educatie- films over de
wadden, over vogels & dieren en eventueel speelfilms die een relatie hebben met natuur & landschap
worden gedraaid. Daarnaast zijn foto-, tekeningen-, schilderijen-tentoonstellingen over wadden,
polder en Hogeland denkbaar. Ook voorlichtingsbijeenkomsten rond dergelijke thema's passen hierin.
M et nadruk zij erop gewezen dat niet alle hier genoemde activiteiten en voorzieningen ook daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd of gerealiseerd; wel is het noodzakelijk te beschikken over een
bre ed po tentië el aan m og elijkh ed en . Da aru it kan w ord en gep ut o m to t een leve nsv atba re ex plo itatie te
komen.
De diverse mogelijkheden moeten promotioneel worden uitgebaat om bezoekers tot een (kort of
langer) verblijf aan te zetten in Noordpolderzijl en de regio. Dat laatste vergt ook samenwerking tussen
recreatie-onde rnem ers. Op iets langere term ijn kan gew erkt wo rden aa n tours en prom otie van fiets-,
wandel-, vaartochten van camping naar camping aan het wad; in Nederland, en/of internationaal van
Den Helder tot Esbjerg, onder het motto: "De Parels van het W ad"
VOORZIENINGEN
't Zielh oe s ga at die ne n als café , als 'restau ran t', voor zaa lver hu ur, als acc om mo da tie vo or g eo rga niseerde activiteiten, waaronder werkconferenties en trainingen. Eventuele uitbreiding van ruimtelijke
faciliteiten binnen de huidige muren van het pand zou moeten worden onderzocht. Voorstelbaar is dat
daartoe enkele bouwkundige ingrepen nodig zijn, zonder daarbij het monum entale karakter van het
pand ook m aar op enigerlei wijze te schaden. Ook het annexe huis kan tezijnertijd wellicht worden
omgebouwd tot verblijfs- en/of vergaderruimten.
De camp ing vergt tentplaatsen, verharde plaatsen voor campers en caravans. Het zou ruimte kunnen
bieden voor enkele hutten (voor fietsers/wandelaars e.a.), met name als in 't Zielhoes of de woning
geen verblijfsmogelijkheid kan worden geschapen. Er zouden speelmogelijkheden voor kinderen
mo eten ko me n in het a an te leg ge n b os e n ev en tuee l een soo rt w ad de n-k ind erb oe rde rij (be esten 'spul'
on de r de na am "D ijks tal").

Voor de camping zijn verder nodig: een gebouw met toiletten, douches, gelegenheid tot koken,
afwassen, klerenwassen en -drogen, maar niet per sé op het campingterrein zelf. Bestaande gebouwen
op het te rrein zou de n d aarto e ku nn en w ord en aan gep ast. H et Z ielho es k an dien en als 'zitka me r' en als
receptie voor de camping. Tevens dient het als toeristisch-recreatief informatiepunt voor de gasten
over de regio en de wadden. De om vang van de camping zou minimaal 10, maar maximaal 25 plaatsen
(tenten, caravans en campers tezamen) moeten bedragen.
Onderdeel van de zee- en binnenwater-kanofaciliteiten is opslag van kano's, zowel in het seizoen,
als in d e w inter e n zo w el vo or d e ve rhu urb oten /bo ten v an zee ka no gro ep en van kan ov eren igin ge n, als
voor de showroom-/proefvaartboten. Nodig zijn een kanosteiger in de haven aan zeezijde en een
kanosteiger in de haven aan de zielzijde. De kanoverbinding met W arffum, en van daaruit met de
Groninger Maren, moet zo worden verbeterd, dat zowel minder ervaren als ervaren kanoërs de weg
naar en van Het Hoogste Goed kunnen nemen.
Er dient parkeergelegenheid te worden geschapen voor bezoekers van 't Zielhoes, voor de camping
en voor de dagrecreanten en andere bezoekers. Overwogen moet worden of de toegangsweg nog
voldo et aan het ge bruik da t er van w ordt gem aakt (breed te, beweg wijzering e n derg elijke).
MEDEWERKERS en TOELEVERANCIERS
Bij h et totsta nd bre ng en en a an pa ssen van de d ivers e vo orz ienin ge n m oe t het sc he pp en van lok ale
en regionale werkgelegenheid een belangrijke leidraad zijn. Het kan geheel of gedeeltelijk worden
uitg ev oe rd a ls (jeu gd -)w erk ge lege nh eids pro ject. D aarm ee k an "H et H oo gste G oe d" o ok een , besc he iden, bijdrage leveren aan realisering van economische en sociale doelstellingen van de lokale en
eventueel provinciale overheden. De aanleg van het geplande bos, van de camping en haar voorzieningen, de bouw en aanpassing van accommodaties, grondwerk en bestrating en dergelijke zou door
lokale/regionale ondernemers (aannemers, grondw erkers, timmerbedrijven, hoveniers etcetera) moeten
worden uitgevoerd, waarbij zij deels werklozen inschakelen en tegelijkertijd een scholingstraject in de
praktijk is uitgezet. De m edewerkers kunnen voortkomen uit bestanden van en geselecteerd door het
arbeidsbureau, maar ook behoren tot de doelgroepen van regionale/lokale stichtingen werkgelegenhe idspro jec ten , zoals W erk op M aat in U ithu ize n.
Niet alleen in de fase van de totstandkoming zou werkgelegenheid een belangrijk item moeten zijn.
Ook in de exploitatie moeten lokale en regionale werkgelegenheidsdoelstellingen een rol spelen.
Horeca- en verblijfsvoorzieningen, camping en kanoverhuur, uitvoering van een deel der activiteiten
vergen personele inzet, die de capaciteit van een exploitant te boven gaan.
O nd erd eel v an het s trev en naa r ve rsterk ing van de e co no mis ch e stru ctuu r va n re gio en g em een te is
dat nadrukkelijk wordt gekozen -zowel bij de totstandkoming als bij de exploitatie- voor toeleveranciers uit de gemeente/regio. Het scheppen van allerlei samenw erkingsverbanden met lokale en regionale onde rnem ers draagt aan die versterking b ij. Te d enken valt op termijn oo k aan sa men we rkingsve rbanden over de grenzen van gemeente en provincie heen, bijvoorbeeld met andere recreatie-onderneme rs lan gs d e w ad de nk ust. E en dee l van de v oo rzien ing en en d iens ten z al va n b uiten "H et H oo gste
Goed" m oeten komen, zoals: vervoer van en naar trein/busstation, vervoer en begeleiding van georganiseerde tou rs, levensmidd elen, kranten en tijdschriften vo or cam pingg asten (SR V/loka le superm arkt),
schoonmaak en onderhoud d er voorzieningen, beheer en bewaking bij afwezigheid, maaltijdvoorziening voor gebruikers van de verblijfsaccommo datie, bijvoorbeeld door catering op afroep bij een
lokaal restaurateur. Bij ieder bedrijf is sprake van 'spin-off-effecten', zo ook bij toekomstige voorzienin ge n in N oo rdp old erzijl.

OVERIGE ASPECTEN
Zow el bij het totstandbrengen als in de exploitatie moet "Het Hoogste Goed" een bijdrage leveren
aan a) w erkgeleg enhe idssituatie in de reg io, b) beperking van o ngec ontroleerde belasting van polder,
kwelder en wad en c) milieubewust recreëren. Door concentratie van recreatieve en andere voorzieningen en schaalbeperking wordt een bijdrage geleverd aan beheersing en beperking van de belasting
door on-gecontroleerd toerisme en andere activiteiten. Teneinde het totaal aantal bezoekers aan
Noordpolderzijl op enig moment enigszins te beheersen, kunnen regels gesteld worden aan aantallen
verhuurkano's, aan de omvang van de verblijfsaccommodatie en aan het aantal campingplaatsen. Ook
de beschikbare parkeer-gelegenheid kan in die beheersing een rol spelen.
De recreatieve en d e overige voo rzieningen zullen me de gerich t zijn op instandh oud ing van polderen kwelder- c.q. waddenlandschap. Een deel van de opbrengsten zou kunnen worden bestemd voor
natuur- en landschapsbeheer via een toeslag op horeca- en andere prijzen. Een deel van de inkomsten
van het bedrijf gaat dan als sponsoring naar organisaties als het Groninger Landschap, de Wadd envereniging, de Milieufederatie etcetera. Ook kan worden gedacht aan gratis faciliteiten of gereduceerde
prijzen voor organisaties die zich de bescherming van het landschap en omgeving ten doel stellen.
Naast coöperatie met lokale en regionale ondernemers zou "Het Hoogste Goed" voor bepaalde
activiteiten en functies samenwerkingsverbanden aan moeten gaan met organisaties voor milieu en
landsch ap (bijvoo rbeeld m et betrekking tot activiteiten rond m ilieu-educatie). Uit prom otionele ov erwegingen dienen dwarsverbanden te worden gelegd met andere recreatie-voorzieningen in gemeente,
reg io e n d aarbu iten .
Ge zien aard, ligging en de do elgroepe n van "He t Hoo gste G oed" d ienen er m ilieu- en landscha psbewuste voorzieningen te worden geschapen en in stand gehouden, zowel qua schaal als qua materiaal
en wijze van exploitatie.

