
 
 

Minisymposium  

‘Het Waddengebied bij nader inzien’ 

 

Programma donderdag 12 december 2019  

15.00 – 17.30 uur 

Het Regiecollege Waddengebied (RCW) wordt in 

2020 ontbonden. Daarom organiseert het RCW 

samen met de Waddenacademie het 

minisymposium ‘Het Waddengebied bij nader 

inzien’. Op 12 december kijken we zowel terug, als 

ook vooruit naar de ontwikkelingen in het 

Waddengebied. Een belangrijk onderdeel van dit 

symposium is de boekpresentatie ‘Het 

Waddengebied bij nader inzien’ van Bas Eenhoorn.  

 

 

 

 

15.00 uur zaal open en ontvangst gasten met koffie en muzikaal ouverture 

 

15:30 Openingswoord door drs. A.A.M Brok, voorzitter RCW 

 

• “Noodzaak van kennisontwikkeling” Theunis Piersma, hoogleraar trekvogel-ecologie 

• Muzikaal intermezzo 

• In een videobericht neemt Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en 

Waterstaat het eerste exemplaar in ontvangst 

• ‘Het waddengebied bij nader inzien in drie voorspellingen’ Bas Eenhoorn, oud-

voorzitter Regiecollege Waddengebied 

• De schrijvers en de illustrator ontvangen een eerste exemplaar 

• Afsluiting door Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie 

 

16.30 aangeklede borrel 

 

 



 
 

 

 

Bijlage 1: Adresgegevens en routebeschrijving  

Locatie: 

Hotel Prinsenhof (Prinsenzaal) 

Martinikerkhof 23 

9712 JH Groningen  

Bereikbaarheid: 

Openbaar vervoer: 

Wij adviseren u met het Openbaarvervoer naar Groningen te reizen. Hotel Prinsenhof ligt op 

loopafstand van het station. U kunt vanaf het NS-station Groningen ook de bus nemen naar 

de Grote Markt (onder andere de buslijnen 1, 3 en 5 (Qbuzz Q-link)). Vanaf de Grote Markt is 

het Hotel Prinsenhof een paar minuten lopen. 

Auto 

Hotel Prinsenhof beschikt helaas niet over eigen parkeerplaatsen. U kunt parkeren in de 

nabijgelegen parkeergarage Boterdiep (adres Boterdiep 45 en 85). Parkeren in de binnenstad 

van Groningen kost redelijk veel tijd. Wij adviseren u daarom wat extra tijd te reserveren 

hiervoor.   

Website Parkeergarage Boterdiep: www.parkeren050.nl/parkeren-groningen/parkeergarage-

boterdiep 

Onder het nieuwe Groninger Forum is een nieuwe parkeergarage midden in het centrum (1 

minuut lopen naar het Martinikerkhof) https://www.parkeren050.nl/parkeren-

groningen/parkeergarage-forum 

  P&R Groningen Stad 

U kunt er ook voor kiezen om met de auto naar Groningen te reizen en uw auto buiten de 

stad op één van de P&R terreinen te parkeren. Vandaaruit kunt u doorreizen naar de 

binnenstad van Groningen met het openbaarvervoer. 

Website P&R Groningen: www.qbuzz.nl/gd/reis-plannen/soortenbussen/penr 

Nader informatie 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Regiecollege Waddengebied (RCW) of met de  

Waddenacademie. U kunt ons bereiken op nummer: 058 – 233 90 12. 
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