Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit Jens Enemark, voorzitter;
Kuno Binnendijk, secretaris; Pieter Baak; Wim Boetze; Martin
Clobus; Gerben Mulder; Leonie van Putten en Ben Westerink.
De Raad van Advies wordt gevormd door Theo Spek, hoogleraar
Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen;
Erik Meijles, universitair docent Kenniscentrum Landschap van
de Rijksuniversiteit Groningen; Han Olff, hoogleraar ecologie
Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit
Groningen; Annet Nieuwhof, postdoc onderzoeker/docent,
Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie,
Rijksuniversiteit Groningen en Theo Hoek, directeur Libau.
hwww.nationaallandschap-middaghumsterland.nl
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Werelderfgoed

De Werelderfgoedlijst is een exclusieve lijst van de meest
waardevolle monumenten of gebieden wereldwijd. Opname op
de Lijst betekent een erkenning van het gebied en de inzet van
de bewoners voor het behoud ervan. Het leidt verder tot een
zeer belangrijke impuls voor het behoud en ontwikkeling van
het gebied. Voor Middag-Humsterland is in combinatie met het
Waddenzee Werelderfgoed een nieuwe kans ontstaan. MiddagHumsterland verdient het om op waarde geschat te worden
vanwege het ensemble dat het bij uitstek vertegenwoordigt; niet
alleen de wierden en de archeologische waarden, maar ook de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden als één geheel
te bezien, als voorbeeld van een eeuwenlange geschiedenis van
bewoning en de strijd tegen het water in het Waddengebied.

Stichting Nationaal
Landschap MiddagHumsterland

Middag-Humsterland is op grond van de unieke betekenis in 2005 van rijkswege
aangewezen als Nationaal landschap; het enige dat de provincie Groningen rijk
is. De realiteit is echter dat de rijksoverheid en de provincies zich inmiddels niet
langer verantwoordelijk voelen, zowel inhoudelijk als financieel, voor het beleid
van de Nationale Landschappen. De Stichting Nationaal Landschap MiddagHumsterland beoogt hierin verandering te brengen.

Middag-Humsterland is een oud cultuurlandschap
in continue ontwikkeling. Het maakt onderdeel uit van
het Waddenzee-kleilandschap, dat zich van Den Helder
tot in Zuid-Denemarken uitstrekt. Dit landschap, dat wij
doorgaans als het terpen- of wierdengebied aanduiden,
wordt wereldwijd gezien als een uniek cultuurlandschap.
Binnen het wierdengebied neemt Middag-Humsterland een
bijzondere plaats in. Het is een gaaf bewaard wierdenlandschap
dat al meer dan 2500 jaar in agrarisch gebruik is. Het
voormalige kweldergebied ontwikkelde zich tot een mozaïek
van wierden, waterlopen, oude wegen en dijken waarin het
oorspronkelijk Waddenzeelandschap nog duidelijk herkenbaar
is. De afgelopen decennia heeft Middag-Humsterland
zijn kwaliteiten goed kunnen bewaren. Grootschalige
infrastructurele ingrepen heeft het gebied niet gekend.
Door de aanleg van een netwerk van fietspaden is MiddagHumsterland thans goed ontsloten en binnen bereik gekomen
van de stad Groningen.

Stichting Nationaal Landschap MiddagHumsterland
Doel van onze Stichting is het behoud, het herstel en de
verdere ontwikkeling van het landschap, de biodiversiteit,
en de natuurlijke, archeologische en cultuurhistorische
waarden in en rondom het Nationaal Landschap MiddagHumsterland. We hopen te bereiken dat dit gebied – binnen de
kaders van het agrarisch gebruik - een vitaal en aantrekkelijk
cultuurlandschap blijft waar onze nakomelingen ook volop
van zullen kunnen genieten. Wij trachten dit doel onder
meer te bereiken door:
1.

Het uitdragen en bewaken van de positie en het
gedachtegoed van Middag-Humsterland als Nationaal
Landschap;

2.

Het behoud en herstel van de landschappelijke,
archeologische en cultuurhistorische waarden
van Middag-Humsterland zoals de wierden en de
slotenstructuur;

3.

Het bevorderen van de biodiversiteit van MiddagHumsterland om daarmee de landschappelijke kwaliteiten
te versterken en de belevenis en aantrekkingskracht te
vergroten.

4.

Het streven naar de aanwijzing van Middag-Humsterland
als Werelderfgoed.

In 2018 is door bewoners, gebruikers en bestuurders een
Gebiedsvisie voor Middag-Humsterland opgesteld en
vervolgens door de vroegere gemeente Zuidhorn aanvaard.
De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft inmiddels de
Gebiedsvisie overgenomen. Onze stichting wil zich van
harte inzetten voor de uitwerking van deze Gebiedsvisie.

Jens Enemark, voorzitter van de Stichting
“Als Stichting hebben wij het initiatief genomen om het
project “Ontwikkelend Landschap” te formuleren. Dit project
is door de Gebiedsraad overgenomen en heeft tot doel het
ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de agrarische
sector van Middag-Humsterland in samenhang met behoud en
ontwikkeling van het landschap. Het project omvat onder meer
een onderzoek naar de toepasbaarheid van natuurinclusieve
landbouw in Middag-Humsterland. Het project wordt
gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen,
de provincie Groningen, de gemeente Westerkwartier, de
Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de actieve deelnemers
in het project. Wij werken in het project nauw samen met
de agrarische sector. Op deze wijze hopen we samen wat te
betekenen voor Middag-Humsterland”.

