Strategie (in relatie tot de ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee)
In de plannen rondom de ontwikkeling van Lauwersoog is een Werelderfgoedcentrum
Waddenzee bedacht. In dit centrum komen allerlei zaken rondom het Wad samen.
Het Zeehondencentrum is een van de initiatiefnemers van deze ontwikkeling omdat de
faciliteiten in Pieterburen niet meer van deze tijd zijn: Om haar statutaire opdracht ook
in de toekomst op een verantwoorde wijze te kunnen blijven vervullen zal er door
‘Pieterburen’ fors geïnvesteerd moeten worden.
In 2016 is door de overige initiatiefnemers (Provincie Groningen, Gemeente de Marne,
Staatsbosbeheer en de Haven van Lauwersoog) aan het Zeehondencentrum gevraagd
een personele unie te vormen met een nieuw op te richten entiteit, zijnde de Stichting
Werelderfgoedcentrum Waddenzee, teneinde de ontwikkeling en de realisatie van dit
plan ter hand te nemen.
Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee is daarmee in potentie het nieuwe
toekomstbestendige onderkomen van het Zeehondencentrum Pieterburen.
Ook vanuit recreatief oogpunt en marketingtechnisch bekeken is het logisch om het
Zeehondencentrum als toeristische trekpleister uit Pieterburen te verhuizen naar een
centrale plek, oog in oog met de Waddenzee. Omdat dan ook de Wadden als centraal
thema kan worden neergezet, zal ‘Pieterburen’ binnen de context van het beoogde
Werelderfgoedcentrum Waddenzee nog veel meer dan nu gezamenlijk gaan optrekken
met de andere Waddenpartners in de regio. Indien gewenst kunnen ook zij een plek in
het Werelderfgoedcentrum verwerven.
Inmiddels is er 19 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Waddenfonds, Provincie
Groningen, Gemeente Hogeland en Zeehondencentrum Pieterburen. Hierbij dient
aangetekend te worden dat de voorziene bijdrage van het Zeehondencentrum niet
gefinancierd zal worden met geld uit donaties, legaten en nalatenschappen welke
specifiek geoormerkt zijn voor de primaire zorg aan zeehonden.
Zeehondencentrum Pieterburen ziet haar transitie binnen de context van een
Werelderfgoedcentrum als een enorme kans om haar nieuwe toekomstperspectief te
realiseren in nauwe samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en
natuurorganisaties. Ook in 2019 zal dit een belangrijk speerpunt blijven.

