
Maatschappelijk Verantwoord Handelen (MVO) 
 

Wij geloven in een gezonde zeehond, de graadmeter voor een gezonde zee 

• De manier waarop het Zeehondencentrum zich inzet voor zeehonden is om zeehonden 
zo verantwoord mogelijk te helpen en de pracht van dit dier als vertegenwoordiger en 
graadmeter van het grotere ecologische systeem zoveel als mogelijk onder de aandacht 
te brengen. (Wetenschappelijk gefundeerde educatie is de beste preventie) & (Wij 
geloven in een gezonde zeehond, de graadmeter voor een gezonde zee) 

• Het Zeehondencentrum is kennispartner op het gebied van behoud en beheer van onze 
leefomgeving, zeehondenzorg, wetenschappelijk onderzoek en educatie. Ze tracht haar 
werkwijzen continu te verbeteren op basis van de nieuwste inzichten en 
wetenschappelijk onderzoek; 
 

• Zeehondencentrum Pieterburen dankt haar bestaansrecht aan haar unieke, eigentijdse 
en aansprekende visie op behoud en beheer, zeehondenzorg, educatie en 
wetenschappelijk onderzoek welke ondersteund wordt door financieel gezonde en 
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering; 

• We zien onszelf als een ‘sociale onderneming’: Onze financiële doelen staan ten dienste 
van onze missie en het vergroten van de maatschappelijke impact van ons goede doel; 

 
Werken aan een duurzame relatie tussen mens en natuur staat centraal bij ons 
 
• Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en Stichting Werelderfgoedcentrum 

Waddenzee gaan voor 2025 fuseren. In het voorjaar van 2025 verhuist het 
Zeehondencentrum naar een nieuw centrum te Lauwersoog; 

 
• Vanuit het centrum werken we met en voor een brede doelgroep aan onze ideële 

doelstellingen op het gebied van bewustwording, onderzoek, en educatie over en voor de 
Waddenzee. 

  



 
Doelstellingen  
 
Werken aan een duurzame relatie tussen mens en natuur staat centraal bij ons. Dat komt tot 
uiting in onze identiteit, ons gebouw en het aanbod. Door aan te sluiten bij de Sustainable 
Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties maken we dit (her)kenbaar.  
 
We formuleren een drietal strategische doelstellingen.  
Per doelstelling staat aangegeven met welke SDG's deze verband houdt: 
 

1. We maken onze bezoekers bewust van de kwetsbaarheid van het Waddengebied en 
de noodzaak om op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen natuurlijke 
processen en menselijke activiteiten.   

 
We willen onze 150.000 bezoekers van alle leeftijden en achtergronden op een toegankelijke 
en interactieve manier in aanraking laten komen met wetenschappelijke kennis over de 
Waddenzee, de Waddenkust en haar bewoners. Dat doen we door een podium te bieden 
aan wetenschappers en Waddenvrienden met verschillende perspectieven. En door een 
inspirerend educatieprogramma over een duurzame toekomst van het gebied aan te bieden. 
Daarbij zoeken we steeds de verbinding tussen hart, hoofd en handen. We verbinden de 
liefde en waardering voor het gebied met onderzoek en kennis, en met actie. We helpen 
bezoekers hun eigen relatie met de Waddenzee en Waddenkust te (her)ontdekken. Dat geldt 
zowel voor maatschappelijke, professionele en persoonlijke relaties. Voor onze zakelijke 
bezoekers betekent dit bijvoorbeeld dat we een ontmoetingsplek bieden waarbij we 
stimuleren om gezamenlijk aan een gezonde toekomst te werken.  
 
Vanuit de rijke geschiedenis van Zeehondencentrum Pieterburen creëren we zo een 
gezamenlijke missie waar je als bezoeker zelf onderdeel van uitmaakt en aan bijdraagt. 
 
Sluit aan bij SDG: 

 
  



 
 

2. We faciliteren wetenschappelijk onderzoek en onderwijs van partners dat bijdraagt 
aan een duurzame toekomst. We verzamelen zelf wetenschappelijke inzichten over 
de zeehond als graadmeter van de gezondheid van de Waddenzee. En daarmee 
over het Waddengebied als geheel. 

 
We bieden externe partners ruimte voor dit onderzoek, onderwijs en experiment. Want alleen 
door onderzoek te doen, ontdekken we wat er moet gebeuren om een duurzame toekomst te 
realiseren. We houden ook een vinger aan de pols van mogelijk urgente zaken, zoals 
virusuitbraken. Hierbij behoort ook het doorzetten van het beleid rondom zeehondenopvang 
gestart met het in 2020 getekende zeehondenakkoord. Dit is wat ons betreft een goed 
voorbeeld van een nieuwe relatievorm: ruimte bieden aan het wilde dier om zijn natuurlijke 
gedrag te vertonen, maar je verantwoordelijkheid nemen als mens als je problemen 
veroorzaakt. 
 
Sluit aan bij SDG: 

 
 
3. We dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio's Noordwest Groningen en 
Noardeast Fryslân en aan een duurzame toeristisch-recreatieve sector in deze regio's en 
heel specifiek: in Lauwersoog 
 
Het nieuwe centrum ligt op een bijzondere locatie op de provinciegrens tussen Fryslân en 
Groningen. Minstens zo interessant is de geografische ligging ten opzichte van de routes 
Dokkum-Schiermonnikoog/ Lauwersmeer en Groningen-Waddenkust/Schiermonnikoog. We 
zien het dan ook 
als onze rol om een regionale functie te vervullen en hiermee duurzaam bij te dragen aan de 
toeristisch-recreatieve sector in Noordoost Fryslân en Noordwest Groningen. Met als doel: 
bijdragen aan het aanbod en de programmering in de regio, de hoeveelheid bezoekers die 
het centrum oplevert en hen aanmoedigen om op een duurzame manier (langer) te verblijven 
in de regio. We ondersteunen in dit kader ook de verduurzaming van de haven van 
Lauwersoog en dragen het profiel van Lauwersoog als meest gastvrije en duurzame 
Waddenzeehaven verder uit. 
 



We willen inspireren. Het inspiratiepunt Wadden voor bezoekers in het centrum bedient het 
hele verzorgingsgebied en brengt relevant en passend aanbod binnen een straal van 45-60 
min onder de aandacht. Daarnaast bieden we in onze winkel en horeca streekproducten aan 
uit het hele Waddengebied. Het centrum is hierbij een plek waar Waddenliefhebbers en 
Waddeninitiatieven samen kunnen komen om te werken aan de positieve ontwikkeling van 
het Waddengebied. 
 
We bekijken de rol en doelstellingen van het Werelderfgoedcentrum dan ook integraal 
binnen de regio’s. We betrekken regionale organisaties en ondernemers bij onze plannen en 
programmering. Zonder hen geen Werelderfgoedcentrum. 
 
Sluit aan bij SDG: 

 
 
 
Duurzaamheid  
Duurzaamheid staat voorop bij de ontwikkeling van ons nieuwe centrum te Lauwersoog. 
Het gebouw is zeer energiezuinig en gasloos, waarbij alle installaties werken op basis van 
elektriciteit. Deze elektriciteit wordt duurzaam opgewekt door middel van zonnepanelen 
boven de parkeerplaatsen voor bezoekers. Naast een fossielvrije energievoorziening maken 
we in het gebouw gebruik van duurzame materialen. Zo passen we in het gebouw met een 
Scandinavische uitstraling hernieuwbare biobased materialen toe, onder andere in de houten 
gevels en het isolatiemateriaal. Daarnaast werken we circulair met diverse materialen zoals 
gerecyclede spijkerbroeken voor akoestische plafondafwerking en het hergebruik van 
koperslakblokken en de voormalige sluisdeuren op het terrein.  
 
Door de verhoogde aanleg houden we rekening met klimaatveranderingen en de 
buitendijkse ligging. Hierdoor ontstaat er een interessant buitenlandschap van trappen en 
hellingbanen. Het verse water voor de zeehondenbaden wordt tijdens vloed ingenomen 
vanuit de Waddenzee. Een geavanceerde waterzuiveringsinstallatie maakt en houdt het 
water op een natuurlijke wijze schoon zodat het, na gebruik, zonder ecologische impact kan 
worden teruggegeven aan de Waddenzee. Het gebouw en het terrein zijn zo ontworpen dat 
het een verrijking is op de biodiversiteit in de haven. Een voorbeeld hiervan is het al 
gerealiseerde broedponton voor de kolonie visdieven. Ook het interieur ontwerpen we met 
duurzaamheid als uitgangspunt, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij lokale materialen, 
makers en gebruikers. Ook in het restaurant en café is duurzaamheid leidend. Bovendien 



verbinden we lokale producenten, vakmensen en het grotere publiek met elkaar, wat grote 
meerwaarde heeft. Zo koken we in ons restaurant met de vangst die bijvoorbeeld door leden 
van de Coöperatie Vissers van de Kust aan wal wordt gebracht en in nieuwe centrum wordt 
schoongemaakt. Op het menu staan uiteraard lokale en regionale producten. Bier en 
gedestilleerd halen we bij voorkeur uit Groningen en Friesland. We haken aan bij initiatieven 
om culinair gebruik- en innovatie van Waddenproducten te stimuleren. Jonge vakmensen 
laten we graag in de keukens van het nieuwe centrum kennismaken met lokaal koken en 
duurzaam werken in de horeca. Bovendien willen we investeren in opleiding en begeleiding 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking en willen we personeel 
aantrekken via regionale MBO’s. Voor de exploitatie van de horeca contracteren we een 
uitbater die zich focust op regionale samenwerking en de smaak van het Waddengebied en 
die kennis heeft van de congresmarkt. 
 


