
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENWERKEN 
voor een 
ECONOMISCH VITAAL HOOGELAND 
 
 

Maart 2013 
 
 

Stichting Dag van de Regio 
Stichting Hoogeland op de Kaart 

Stichting Streekproducten Groningen 
Stichting Top van Groningen 

Stichting Waddengroep 
Wierde & Dijk 



Samenwerken voor een economisch vitaal Hoogeland 

 2 

1 INLEIDING 

 
Het Hoogeland  
Het Hoogeland heeft een uniek, open landschap dat door de eeuwen heen gevormd is door 
water en mensen. De karakteristieke wierden, dijken en kwelders getuigen hiervan. Het 
gebied is bij uitstek een landbouwregio. Verder drijft de regionale economie op havens en 
industrie in de Eemsdelta en de bedrijvigheid in de stad Groningen. De woonfunctie is een van 
de belangrijkste economische dragers voor het gebied. Het midden- en kleinbedrijf is 
economisch en sociaal gezien van groot belang. Daarnaast draagt de toeristische sector in 
toenemende mate bij aan de economische ontwikkeling. Zo steeg tussen 2010 en 2011 het 
aantal overnachtingen in Groningen, geheel tegen de trend in Noord-Nederland en kende 2010 
€ 574 mln.1 aan toeristische bestedingen in Groningen. Het Lauwersmeer, de Waddenzee 
(UNESCO-Werelderfgoed) en het wierden- en dijkenlandschap zijn, landschappelijk gezien, 
bijzonder fraai en hebben als natuur- en recreatiegebied grote toeristische potentie. 
 
 
De regio Hoogeland 
 

 
Bron: Lancewad-project 
 
De landbouw  
De landbouw is een belangrijke economische sector op het Hoogeland. Zij omvat 9% van de 
bedrijfsvestigingen - een afwijking naar boven toe ten opzichte van het landelijke beeld - is de 
belangrijkste grondgebruiker en er zijn bijna 4000 mensen werkzaam in deze sector. Toch is 
de sector niet voor iedereen ‘zichtbaar en bekend’ en heeft zij soms zelfs te leiden onder een 
negatief imago. Het is daarom belangrijk deze sector dichter bij de mensen te brengen. De 
economische vitaliteit en inbedding van de landbouwsector in het algemeen en die op het 
Hoogeland in het bijzonder worden zo versterkt. Dit geldt zowel voor de intensieve landbouw 
als de biologische, duurzame en verbrede landbouw. Het wordt dan zichtbaar hoe de landbouw 
bijdraagt aan de voedselproductie, de verduurzaming (goede voeding en biodiversiteit), het 

                                   
1 Toerdata Noord. Toerisme in cijfers. 2011. Leeuwarden, 2011. 



Samenwerken voor een economisch vitaal Hoogeland 

 3 

beheer van het landschap en erfgoed en de regionale economie. Ook kan de verbreding van 
de bedrijfsactiviteiten richting zorg, streekproducten en toerisme en recreatie dan goed in 
beeld gebracht worden. Ontwikkelingen die op een eigen manier bijdragen aan de regionale 
economie en het welzijn op het Hoogeland. De kansen hiervoor zijn op dit moment gunstig. 
Consumenten hebben in toenemende mate belangstelling voor de achtergronden van hun 
voedsel; waar komt het vandaan, wie heeft het onder welke omstandigheden geproduceerd? 
Door de consumenten dichter bij de landbouw te brengen ontstaan automatisch kansen voor 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling op het platteland. 

 
 

 
 
Toerisme 
Hoewel het gebied een grote toeristische potentie bezit, wordt deze niet ten volle benut. 
Enerzijds doordat de vermarkting van het gebied nog aanzienlijk versterkt kan worden. 
Anderzijds hebben de veelal kleine toeristisch-recreatieve ondernemers, die zo kenmerkend 
zijn voor het gebied, individueel weinig mogelijkheden voor R&D en markt- en 
productinnovaties. Netwerkvorming, uitwisseling van kennis en ervaring, het gezamenlijk 
realiseren van innovatieve PMC’s en een gezamenlijke strategie ten behoeve van de marketing 
en promotie van het gebied zullen de vitaliteit van de toeristisch-recreatieve sector 
versterken. 
 

 
 
Platform Hoogeland 
Eind 2012 hebben Stichting Dag van de Regio, Stichting Hoogeland op de Kaart, Stichting 
Streekproducten Groningen, Stichting Top van Groningen, Stichting Waddengroep en Wierde & 
Dijk besloten de handen in elkaar te slaan. Samen vormen zij het Platform Hoogeland. Samen 
willen zij kansen grijpen en uitdagingen aangaan op het gebied van regionale economische 
ontwikkeling, landbouw en recreatie en toerisme om zodoende een economisch vitaal 
Hoogeland te realiseren. 
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2 PARTNERS EN DOELEN 

 
De zes partners die gezamenlijk het Platform Hoogeland vormen zijn: 

• Stichting Dag van de Regio; 
Stichting Dag van de Regio heeft als doel het (laten) organiseren van de Dag van 
de Regio en het verder doorontwikkelen van het concept. Hiervoor gaat zij 
samenwerkingsverbanden in en buiten Nederland aan. Recentelijk is in dit verband 
een project opgezet met partners in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Schotland en 
Finland. 

• Stichting Hoogeland op de Kaart 
Stichting Hoogeland op de Kaart heeft tot doel het bevorderen van recreatie en 
toerisme op het Hoogeland in de meest brede zin des woords. Bovendien wil de 
stichting bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid op het Hoogeland door 
o.a. kansrijke projectideeën op te sporen, innovaties te stimuleren en projecten te 
(laten) uitvoeren. 

• Stichting Streekproducten Groningen; 
De Stichting Streekproducten Groningen wil de regionale economie en de 
leefbaarheid versterken door het vergroten van de verkrijgbaarheid van lokaal 
geproduceerde kwalitatieve streek(eigen)producten. De stichting tracht haar doel 
onder meer te verwezenlijken door: 

§ het realiseren van samenwerking tussen Groninger streekproducenten, 
kennis- en ervaringsuitwisselingen; 

§ het toekennen van een kwalitatief keurmerk voor streekeigen 
producten en diensten (Gegarandeerd Groningen); en 

§ het opzetten van een laagdrempelige winkelformule. 
• Stichting Top van Groningen 

De Stichting Top van Groningen is de regiomarketingorganisatie van de DEAL 
gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Top van Groningen 
heeft als doel het toerisme uit te bouwen tot economische factor voor de regio. Zij 
exploiteert daartoe een aantal VVV agentschappen en ontwikkelt 
marketingstrategieën i.s.m. het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven in de regio. 

• Stichting Waddengroep 
Waddengoud is het keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied. 
Waddengoud is een initiatief van de Stichting Waddengroep. De Stichting 
Waddengroep staat voor duurzame, milieuvriendelijke plattelandsontwikkeling in 
het gebied in en rondom Wereld Erfgoed Waddenzee. Zij stimuleert de regionale 
economie door het bevorderen van: 

§ regionale productie en dienstverlening; 
§ de be- en verwerking van grondstoffen uit de Waddenstreek; 
§ de handel in streekproducten en –diensten. 

• Wierde & Dijk 
Wierde & Dijk is de vereniging voor agrarisch natuur-  en landschapsbeheer in 
Noord-Groningen. Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de 
bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en 
burgerleden werken daarin samen. De vereniging zet projecten op waarbij 
vrijwilligheid, inpasbaarheid en financiële onderbouwing belangrijk zijn. De 
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projecten zijn praktische uitwerkingen van de wens om de kloof tussen een 
verantwoorde economische bedrijfsvoering en het gewenste natuur- en 
landschapsbeheer te overbruggen. Een uitgangspunt daarbij is de overtuiging dat 
alleen een economisch sterke landbouwsector zijn functie als drager van het 
(cultuur)landschap kan vervullen.  
 

Deze partners realiseren zich dat zij hun slagkracht en werking binnen de regio vergroten door 
hun achterbannen te koppelen en de doelstellingen samen te brengen. Zij zien elkaar voor het 
stimuleren van ontwikkelingen op het kruisvlak van landbouw en toerisme op het Hoogeland 
als natuurlijke partners. Dit Platform Hoogeland grijpt kansen en gaat uitdagingen aan op het 
raakvlak van regionale economische ontwikkeling, landbouw en recreatie en toerisme. 
Gezamenlijk bepaalde uitgangspunten hiervoor zijn: 
 
. Landbouw niet zichtbaar 
De landbouw speelt een vitale rol op het Hoogeland. Toch is de sector niet voor iedereen 
‘zichtbaar en bekend’ en heeft zij soms zelfs te leiden onder een negatief imago. Het is 
daarom belangrijk deze sector dichter bij de mensen te brengen. Wierde en Dijk en de Dag 
van de Regio grijpen gezamenlijk het Jaar van de Boerderij aan om zichtbaar te maken hoe de 
huidige landbouwsector in al haar facetten bijdraagt aan de voedselproductie, verduurzaming 
(goede voeding en biodiversiteit), het beheer van het landschap en erfgoed, toerisme en 
recreatie en de regionale economie en het welzijn in de streek. Zij zullen hierbij nauw 
samenwerken met Stichting Waddengroep, de Stichting Streekproducten Groningen en de Top 
van Groningen. 
 
. Toeristisch recreatieve ondernemers werken geïsoleerd 
Stichting Hoogeland op de Kaart, de Stichting Top van Groningen en Stichting Waddengroep 
verenigen kun krachten en netwerken om ondernemers te verbinden rond innovatieve 
productontwikkeling. Hoewel het Hoogeland in potentie de toerist en de dagrecreant veel te 
bieden heeft komt dit vaak niet voldoende tot zijn recht door gebrek aan samenwerking en 
afstemming. Beide organisaties hebben een grote elkaar op onderdelen overlappende 
achterban en kunnen elkaar aanzienlijk versterken. Daarnaast kan het evenement Dag van de 
Regio meer kracht gegeven worden door de gezamenlijke achterbannen te mobiliseren. 
 
. Koppeling landbouw en toerisme en recreatie 
In de verbrede landbouw bieden toerisme en recreatie mogelijkheden voor ontwikkeling; B&B, 
arrangementen, streekproducten, etc. Maar ook de landbouw als beheerder van natuur en 
erfgoed heeft een duidelijk toeristische dimensie. Daarnaast is veel agrarisch erfgoed in 
gebruik voor allerlei andere doeleinden, waaronder bij toeristisch-recreatieve bedrijven. Al met 
al aanknopingspunten genoeg om binnen het Platform Hoogeland te bekijken hoe 
dwarsverbanden gelegd kunnen worden en nieuwe toeristische Product-Markt-Combinaties 
(PMC’s) kunnen worden gemaakt. In principe spelen hier alle partijen binnen het Platform een 
rol. 
 
Door hier aan te werken gaat het Platform Hoogeland: 
- een duurzame leefomgeving realiseren; 
- het eigen karakter van het Hoogeland handhaven en versterken; 
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- de inwoners van het Hoogeland meer betrekken bij hun eigen regio; en  
- de relatie tussen een sterke stad –Groningen- en een vitaal platteland –het Hoogeland- 
versterken. 
 
 Gezamenlijk gaan de partijen er voor zorgen dat: 

Ø De economische vitaliteit en inbedding van de landbouwsector in het algemeen en die 
op het Hoogeland in het bijzonder wordt versterkt door deze in al zijn facetten dichter 
bij de mensen te brengen. Hierdoor groeit de betrokkenheid van inwoners bij hun 
eigen streek, het eigen voedsel en de regionale cultuurhistorie waardoor een meer 
duurzame samenleving ontstaat. 

 
Ø Netwerkvorming, het gezamenlijk realiseren van innovaties op het gebied van 

toeristisch-recreatieve PMC’s, onderlinge open communicatie en een gezamenlijke 
marketing en promotie van het gebied zal de vitaliteit van de toeristisch-recreatieve 
sector versterken, waarbij de relatie stad-platteland bijzondere aandacht verdient. 
 

Ø Het Platform Hoogeland wil daarnaast het vliegwiel zijn dat ontwikkelingen op gang 
brengt die hun doorwerking hebben in de Hoogelandster samenleving. Inwoners zullen 
hier zeer nauw bij betrokken worden en zelf ook de handen uit de mouwen moeten 
steken waardoor uiteindelijk sprake is van een duurzame verankering van de 
inspanningen. 
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3 HOE BEREIKEN WE DIT? 

 
De verschillende organisaties hebben momenteel ieder hun eigen achterban. Een eerste stap 
in de samenwerking is het combineren van de verschillende achterbannen. Juist omdat zij 
vanuit een verschillend perspectief aan eenzelfde doel werken, het bevorderen van 
economische vitaliteit van (sectoren binnen) het regionale MKB door te focussen op (de 
verbinding van) de landbouw en het toerisme, kunnen zij elkaar aanvullen en versterken. Door 
het combineren van de verschillende achterbannen ontstaat bovendien en veel groter 
draagvlak voor innovaties, kennis- en informatieoverdracht etc. Het uiteindelijk resultaat is dat 
er op deze wijze een netwerk ontstaat waarbinnen de energie en de draagkracht van het 
gebied optimaal worden gemobiliseerd. 
 
Daarnaast hebben de organisaties verschillende instrumenten ingezet om hun respectievelijke 
doelen te realiseren, zoals : 
- kennis- en ervaringsuitwisseling; 
- specifieke marketingtools; 
- keurmerken en evenementen; 
- het behouden en de versterking van de authentieke elementen van het Hoogeland, 
Op dat punt kunnen de organisaties van elkaar leren, elkaar aanvullen en versterken ten 
behoeve van het gezamenlijk bevorderen van economische vitaliteit van het Hoogelandster 
MKB. 
 
Vanuit de samenwerking tussen organisaties en achterbannen wordt gewerkt aan een aantal 
concrete onderwerpen: 
(1) Productontwikkeling stimuleren rond de Top Vief 
(2) Regionaal opgezette, provinciaal en nationaal verankerde digitale infrastructuur 
(3) Dag van de Regio 2013 rond het thema ‘Boerengoed’ 
(4) Kennis- en informatieoverdracht stimuleren 
(5) Resultaten delen met de overige gebieden in de provincie Groningen 
 
Ad 1 Productontwikkeling stimuleren rond de ‘Top Vief’ 
De Top Vief wordt ingezet als uitgangspunt voor innovatieve productontwikkeling. De Top Vief 
is inmiddels sinds een aantal jaren bekend als ‘een ontdekkingstocht over het Hoogeland’ 
waarin telkens vijf dorpen in de regio centraal staan. Van mei tot en met september laat 
iedere maand een ander dorp zien wat er allemaal in het dorp te doen en beleven is. Dit 
concept wordt vormgegeven met de dorpen zelf: ondernemers uit het dorp, kunstenaars, 
verenigingen etc. Alles wat een dorp leuk en leefbaar maakt krijgt tijdens de Top Vief de kans 
zich te presenteren. Voor de toerist en recreant is het een mooie manier om in een notendop 
kennis te maken met het Hoogeland. Daarnaast biedt het de eigen inwoners een andere blik 
op de eigen omgeving en stimuleert het verbinding en samenwerking binnen de 
dorpsgemeenschap en uiteraard tussen ondernemers onderling. 
 
Binnen Platform Hoogeland zullen de partners het concept Top Vief verder uitwerken en 
vormgeven. Zo kan een Top Vief ook bestaan uit vijf verschillende musea op het Hoogeland, 
vijf leuke attracties of activiteiten. Binnen het concept worden ieder jaar nieuwe innovatieve 
producten ontwikkeld zoals een Hoogelandster Pas (een pas met kortingen en voordelen voor 
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de toerist-recreant in de regio Hoogeland), bijzondere arrangementen, etc. Juist op dit punt 
zal de samenwerking op het Platform Hoogland zijn vruchten afwerpen. 
 
Hoewel de input hiervoor vanuit het deelnemende MKB (o.a. tijdens de zoekconferentie) zelf 
moet komen, willen de partners in de periode 2013-2015 het volgende realiseren: 

1. 3 ‘Grensverleggende’ arrangementen op het raakvlak landbouw en toerisme;  
2. 4-6 cursussen gericht op kwalitatief ‘Lokaal gastheerschap’; 
3. Ontwikkeling en vermarkting van 5 onderscheidende streekproducten; 
4. Ontwikkeling en vermarkting van de Hoogelandster-pas. 

 
Ad 2 Regionaal opgezette, provinciaal verankerde digitale infrastructuur 
Op het Hoogeland Internetplatform (HIP) / regiohoogeland.nl vinden bezoekers en bewoners 
van het gebied actuele informatie over recreatie, toerisme, kunst en cultuur. Van uitgaan in 
het weekend tot een langer verblijf op het Hoogeland, van wadlopen tot een bezoek aan het 
theater. Daarnaast kunnen toeristisch-recreatieve ondernemers zich op het HIP presenteren 
en gezamenlijk het gebied op de kaart zetten. Hoewel hier al door menig ondernemer gebruik 
van wordt gemaakt kan de spreiding over het gebied nog aanzienlijk worden verbeterd. Door 
te stimuleren dat de diverse achterbannen van de organisaties verenigd in het Platform 
Hoogeland zich bij het HIP aansluiten wordt de informatiedichtheid aanzienlijk versterkt. 
Aanvullend hierop wordt een gesloten deel voor de website ontwikkeld, enkel toegankelijk met 
inlogcodes, dat dienst doet als discussie- en ontmoetingsplatform voor regionale ondernemers 
en als projectenplatform. Hier is bijvoorbeeld informatie te vinden over hoe fondsen te 
vergaren, waar kennis- en ervaring gevonden kan worden, etc. Daarnaast zal een koppeling 
gemaakt worden met de social media om beter zichtbaar te worden en zal een digitaal UIT-
bureau voor activiteiten van en in de regio opgezet worden. Hierdoor zal het HIP de 
belangrijkste digitale bron van informatie vormen voor bewoners, bezoekers en ondernemers 
van het gebied.  
 
Ad 3 Dag van de Regio 2013 en lustrumsymposium rond het thema ‘Boerengoed’ 
De Dag van de Regio wil vooral de sterkte punten van de regio belichten; ga op 
ontdekkingstocht door de (eigen) regio en ontdek datgene wat het gebied de moeite waard 
maakt. Voor het Hoogeland is dat zeker ook de agrarische sector in verleden, heden en 
toekomst. Tijdens de Dag van de Regio 2013 staat dan ook agrarisch erfgoed (van boerderij 
tot borg), naast het hedendaagse en het toekomstige boerenbedrijf centraal. Op deze wijze 
kunnen inwoners en bezoekers van het Hoogeland kennismaken met alle facetten van het 
boerenbedrijf. Streekproducten in de verbrede landbouw proeven, het erf verkennen, horen 
over de rol die de hedendaagse boer speelt in voedselproductie, landschaps-, natuur- en 
milieubeheer, kennismaken met nieuwe functies voor agrarische bedrijven en het 
toekomstperspectief van de landbouw verkennen.  
 
Ter gelegenheid van het tweede lustrum van de Dag van de Regio in Groningen in 2013 wordt 
een interactief symposium rond deze thema’s georganiseerd. Naast de partners in het 
Platform Hoogeland wordt de samenwerking gezocht met onder andere LTO-Noord, Syntens, 
de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen / Leerstoel 
Plattelandsontwikkeling). 
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Ad 4 Kennis- en informatieoverdracht stimuleren 
Binnen de verschillende achterbannen leven ideeën over hoe de leefbaarheid en de 
economische vitaliteit van het Hoogeland gestimuleerd en versterkt kunnen worden. 
Daarnaast is veel kennis en ervaring beschikbaar bij andere partijen in de regio. Door deze 
ideeën uit te wisselen, te koppelen en gezamenlijk verder te brengen wordt een grote 
meerwaarde bereikt. Hiervoor gaan de samenwerkingspartners 
- de partijen en de ideeën die leven verbinden; en 
- de dialoog stimuleren en faciliteren. 
 
Daarnaast gaat het Platform Hoogland de kennis en ervaring die in en over de regio 
beschikbaar is overdragen aan ‘de jongere generatie’. Veel jongeren zien geen kans carrière te 
maken in de eigen regio en trekken daarom weg. Door kennis en ervaring die aanwezig is over 
te dragen en een stage- / werkervaring in de (eigen) regio te realiseren raken deze jongeren 
meer betrokken bij de regio en zien zij ook de ontwikkelingskansen die aanwezig zijn. 
 
Het Platform Hoogeland gaat dit in de periode 2013-2015 realiseren door: 
- actief mogelijkheden te creëren voor partijen om elkaar te ontmoeten (bijeenkomsten, 
digitaal platform gekoppeld aan het HIP, etc.); 
- samenwerking te zoeken met onderzoek en onderwijs (w.o. Hanze Hogeschool, Stenden 
University) in de regio. 
 
Concrete acties in dit kader zijn: 
- Drie netwerkbijeenkomsten in 2013, 2014 en 2015 voor de verschillende achterbannen en 
andere regionale organisaties. Het participatieniveau van deze bijeenkomsten moet hoog zijn. 
Gaandeweg wordt dan ontdekt welke mogelijkheden tot (product)innovatie zich aandienen op 
de grensvlakken tussen branches en organisaties. Kristalisatiepunten hierbij zijn ook de ‘Top 
Vief’ en de ‘verbinding tussen stad en platteland’. 
- het zoeken en vinden van 100-150 stageplaatsen voor studenten vanuit regionale HBO en 
Mbo-opleidingen bij de verschillende MKB-ondernemers op het Hoogeland. Hierdoor wordt 
enerzijds de student bekend met mogelijkheden in de (eigen) regio en kennis en informatie 
aanwezig in en over de regio overgedragen. 
 
Tot slot zullen de successen die in het kader van dit project behaald worden ook naar andere 
delen van de provincie worden overgedragen. Op deze wijze plukt niet alleen het Hoogeland 
de vruchten van de samenwerking, maar ook andere plattelandsgebieden in de provincie 
profiteren op deze wijze van de investeringen en ervaringen opgedaan op het Hoogeland.
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4 ORGANISATIE 
 
De algemene coördinatie van de activiteiten van het Platform Hoogeland berust bij de 
Stichting Hoogeland op de Kaart, tevens de formele projecteigenaar. Binnen de hier 
gepresenteerde plannen heeft Stichting Hoogeland op de Kaartde volgende functies: 

-‐ Projectcoördinatie met een vraagbaak voor achterbannen, interne en externe 
communicatie, monitoren van lopende project(onderdel)en, werving, begeleiding en 
coaching van stagiaires en stagebedrijven, verankering van de samenwerking, 
aanwezigheid op het Plattelandshuis vanuit de partnerorganisaties, etc.; 

-‐ Gastheerschap in de netwerkbijeenkomsten, etc.; 
-‐ Kennis- en informatieoverdracht stroomlijnen door de samenwerking met 

kennisinstellingen in de regio zoals Hanze Hogeschool, Noorderpoort College, Hogeland 
College te begeleiden. 

De partners die samenwerken in het Platform Hoogeland verenigen zich tevens fysiek in het 
Plattelandshuis Hoogeland. Op een vast moment zal iedere week iemand van of door de 
partnerorganisaties afgevaardigd in het Plattelandshuis aanwezig zijn in verband met de 
bereikbaarheid en de continuïteit van de dienst- en informatieverlening. Ook hierin neemt 
Stichting Hoogeland op de Kaart het voortouw door in ieder geval 1 dag per week aanwezig te 
zijn.  
 
Het Platform Hoogeland functioneert als vliegwiel / trigger waardoor verschillende 
ontwikkelingen in gang gezet worden en goede initiatieven een duurzame verankering kunnen 
vinden bij regionale partijen. Veel van de initiatieven en activiteiten zullen in dit kader in de 
regio door inwoners, ondernemers en organisaties zelf genomen en gedaan moeten worden. 
 


