
Question text User Name User Email

Hoe doe ik dat Geurt Busser

Goedemorgen! Mocht uw WiFi haperen, log dan opnieuw in. Dus sluit dit scherm en tik 

opnieuw de link www.digevents.nl/duurzaamtoerismewaddengebied in. Marijke Roskam

Door de badkamerverbouwing zal ik niet alles goed kunnen horen, kan ik het na 

vandaag ergens terug luisteren? Gemma Rotgans-Kuitert

goeiemorgen Marijke! Schiermonnikoog heeft er zin in ;) Ilja Zonneveld

Pleit u nu voor een soort 'toegangsprijs'? Pieter van Kuppenveld kuppenveld.pljvan@planet.nl

Naast ondernemers, omwonenden en overheden: welke rol speelt onderwijs? wat zijn 

regio’s waar we bevolking opleiden om kwaliteitstoerist juiste aanbod te bieden

Roger Davids

Hoe verbindt je minder bezoekers, hogere kwaliteit van beleving met een 

Werelderfgoed dat voor iedereen toegankelijk moet zijn?  Sylt is een slecht voorbeeld.

Sjon de Haan

geeft de coronacrisis kansen om de transitie van kwantiteit naar kwaliteit te maken

Hans Revier

Binnen Prowad link gaan we een studie doen limits to acceptable change, meten aan 

de hand van people, planet en profit. Mooi als voorbeeld voor draagkracht Sjon de Haan

Het Waddenfonds denkt na hoe wij het duurzaam toerisme een financiële impuls 

kunnen geven. Graag horen wij jullie ideeën over hoe wij dit zouden kunnen doen

Martine Kriesels (Waddenfonds)

Kunnen we ook ergens klappen, goed verhaal en goede tips Sjon de Haan

Hoe verhouden de Wadden zich tot andere toeristische gebieden in het noorden, 

wordt het niet eenzijdig? Roelof Koster

inspirerend! Dank Neeltje van den Boom

werkt grasnapolsky ook samen met de ondernemers van de graanrepubliek in de oude 

stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans? Martine Kriesels (Waddenfonds)

Gastengilde is niet alleen voor bnb maar ook voor klein schalige vakantiewoning 

verhuur. Is een samenwerking van meer dan 60 kleinschalige recreatiebedrijven. Aaltje Dijkstra info@wadsuper.nl

Voor Lammert ter info, wij willen in het Waddengebied ook aan de slag gaan met 

Green destinations. in de top 10 van meest duurzame bestemmingen komen. Sjon de Haan

Binnen staatssteunregelgeving is wel subsidie mogelijk voor ondernemers, al is het 

complexe regelgeving. We denken graag mee over die mogelijkheden Martine Kriesels (Waddenfonds)
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Wij organiseren in Groningen open boerderij en visserij dagen. Dan kunnen bezoekers 

een kijkje nemen op een boeren of vissersbedrijf. De boer leid zelf rond.

Jessica Hoekstra jessica@toerismewaddenland.nl

Vraag aan organisatie: is er ook een deelnemerslijst van dit symposium? Of kan ik 

online zien wie er meedoen? Annelies van der Goot

Joop Mulder, komt er toch nog iets qua cultuur bij Paesens Moddergat qua Sense of 

place Aaltje Dijkstra info@wadsuper.nl

heel inspirerend! Floor Tuink

We hebben het over duurzaam toerisme. Mooi hoor de portretten van de boeren op 

hun boerderijen. Maken deze boeren ook gebruik van kunstmest en landbouwgif?

Anita Dijkstra

Iedereen zegt dat we een krimpgebied zijn, maar wanneer we hier meer toeristen op 

een gestructureerde manier hier naartoe halen, dan krimpen we juist niet. Aaltje Dijkstra info@wadsuper.nl

@Martine: Ja! Met team daar rondleiding gehad. Overnachtende bezoekers kregen 

bijvb Graanrepubliek-havermout in welkomstpakket. Prachtig pand! Kan uitgebreider.

Mariska Berrevoets

1 Tav van 'boeren die kunstmest en landbouwgif gebruiken' kun je ook laten zien dat 

de landbouw op dit gebied verandert. Pieter van Kuppenveld kuppenveld.pljvan@planet.nl

2 Misschien niet snel/totaal genoeg als gewenst maar er gebeurd wel wat en dat kan 

de beeldvorming veranderen en een gebied aantrekkelijk maken. Imago! Pieter van Kuppenveld kuppenveld.pljvan@planet.nl

Heeft krimp grote invloed op de plannen (van cultuurmakers)? Anonymous Anonymous

Wellicht niet alleen gesprekken met de mensen in instanties lokaal, maar ook met de 

eventuele toekomstige gebruikers (toeristen). Dit noemde Jan vd Borg ook al. Rob Leemans

Marijke mijn complimenten! Je doet het erg goed! Olga van der Valk

zoals de wethouder als zegt, dit zou is de basis https://www.waddensea-

worldheritage.org/sites/default/files/2014_tourism-strategy-nl.pdf Sjon de Haan

Is het niet heel belangrijk ihkv inclusie en diversiteit dat de Wadden (eiland + wal) 

bereikbaar zijn/blijven voor mensen met een grote en kleine portemonnee? Marin de Boer marin@oerol.nl

Het ontbreekt niet aan overleg of ideeën, maar aan ondersteuning om die uit te 

voeren, bijv. versoepeling van regelgeving en vergun. trajecten voor groene plann Willemijn Steentjes

Over borden gesproken: de toegangsborden voor het Waddenzee Werelderfgoed 

gebied zijn zo klein dat je ze gemakkelijk mist. Trots is ook uitdragen. Jessica Hoekstra jessica@toerismewaddenland.nl

Noordpolderzijl! Ssst..... :-) Pieter van Kuppenveld kuppenveld.pljvan@planet.nl

Complimenten voor de techniek !! Andre van Foeken
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Mooi hoor de portretten van de boeren ...Maken deze boeren ook gebruik van 

kunstmest en landbouwgif? ....Ben je al eens met zo'n boer in gesprek geweest? Olga van der Valk

Dank voor de mooie en waardevolle verhalen, uitstekend gemodereerd door Marijke 

Roskam en gefaciliteerd door de technici. En veel plezier vanmiddag. Rien Cardol

Is het i.v.m. duurzaamheid ook mogelijk om de symposia van de Waddenacademie 

voortaan als webinar te houden? Anita Dijkstra

In de pijlers: wordt daarin kringlooplandbouw ook meegenomen? Olga van der Valk

Waar is de waarde van duisternis... onderscheidend en van belang voor mens en 

natuur. Moeten we zuinig op zijn! Roelof Koster

Maar hoe zit het met de toegevoegde waarde aan de natuur? Hoe wordt het 

werelderfgoed er beter van? Sjon de Haan

Wordt er ook gewerkt met een panel mbt de doelgroep? Marin de Boer marin@oerol.nl

Hoe krijg je de internationale toerist naar Noord Nederland (de stad Groningen 

uitgezonderd)? Hille Meetsma

kan je voorbeelden van successen noemen die in dit proces hebt weten ontwikkelen?

Martine Kriesels (Waddenfonds)

Het Gastengilde is een bestaand initiatief, de broer van Lammert de Hoop kan hier alles 

over vertellen. Probeer contact te zoeken, boeiend vrijwillig collectief Aaltje Dijkstra info@wadsuper.nl

Als iemand bezig is met maritieme geschiedenis van havens en vissersplaatsen: graag 

contact opnemen met mij? Olga van der Valk

Wat is het doel van de campagne deze zomer? Wanneer zijn jullie tevreden? Hans Revier

Een van de mooiste ervaringen was een lunch op de dijk bij Marrum, gezeten op 

strobalen, omlijst door een ensemble van het Frysk orkest! (dus geen 5-sterren) Pieter van Kuppenveld kuppenveld.pljvan@planet.nl

Provincie Groningen ook bezig met drukte app via spacetime Layers. Ilona Boekhorst

Jan van der Borg roept op om vooral naar kwaliteit te kijken en niet naar kwantiteit. Is 

dataonderzoek dan ook een valkuil? Annelies van der Goot

Kom maar vakantievieren bij www.wadsuper.nl of www.vakantiewoningmoddergat.nl

Aaltje Dijkstra info@wadsuper.nl

Hartelijk dank voor deze seminar. Goed georganiseerd en een top 'dagvoorzitter'! 

Groeten uit zonnig Amsterdam, Ellen & Paulus Identity Matching

Kan ik het middagdeel terugzien via een video? SIEM AKKERMAN

Dank voor dit symposium! Eric Neef
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houd de de contextmonitoring van het duurzaam toerisme en de 

effectiviteitsmonitoring van de Waddenfonds/IKW-projecten juist vandaag op het 

netvlies SIEM AKKERMAN

coronavirus en gastvrijheidseconomie: hoe meten we de invloed van de lockdown op 

veranderingen in bezoek en bestedingen? SIEM AKKERMAN

...of andersom: hoe hou je met inachtneming van lockdown de monitoring van bezoek 

zuiver? SIEM AKKERMAN


