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Wijs met de Waddenzee

1. Harlingen
We beginnen onze reis op een bijzondere locatie in 
Harlingen, de Willemsloods gelegen in de Nieuwe 
Willemshaven. Hier kun je gratis de auto parkeren 
tot het einde van het programma op zaterdagavond. 
Voor het hele programma is busvervoer geregeld. 
De bus brengt je op vrijdagavond of zaterdag-     
middag weer terug naar de auto.
2. Holwerd
Vrijdagmiddag vertrekken er bussen richting Hol-
werd. Hier volgen we het avondprogramma bij het 
MFA in Holwerd (De Morgenzon 7). Er is gelegen-
heid om te parkeren.
3. Sint Jacobiparochie
We starten zaterdag in de indrukwekkende Groate 
Kerk in Sint Jacobiparochie (Oosteinde 1). Kom je 
met de auto? Dan kun je die hier laten staan. De rest 
van de dag is er vervoer geregeld.
Locaties carrousel

Seedykster Toer
Firdgum
Oude Bildtzijl
Zwarte Haan

4. Noorderleech
Na de carrousel sluiten we gezamenlijk af in het 
prachtige kweldergebied Noorderleech. Vanuit daar 
vertrekken de bussen terug naar Harlingen met een 
tussenstop in Sint Jacobiparochie. 

WADDENREIS
Twee dagen gaan we letterlijk en figuurlijk op reis 
door het waddengebied. Samen ontdekken we hoe 
we de toekomst van het gebied voor ons zien. Om 
de route te bepalen hebben we de kaart hiernaast 
nodig. Alle praktische zaken worden hieronder 
uitgelegd. Wil je weten waar die reis ons naartoe 
brengt en wat we daar gaan beleven? Kijk dan op 
de achterkant. Goede reis!

TUSSENSTOPS

We 
vieren dit  weekend twee jubilea.  De Waddenacademie  organiseert hiermee het  vijftiende symposium. En de Waddenvereniging  viert op 17 oktober  haar vijftigste  

verjaardag.

JUBILEUMSYMPOSIUM 16 & 17 OKTOBER



VRIJDAG
VAN HARLINGEN...

11.45 

13.00

 

13.20

Ontvangst
Voordat we aan onze reis beginnen is het 
eerst tijd om de maag te vullen. Daarom is 
bij binnenkomst voor een lunch gezorgd. 
Laat de omgeving intussen op je inwerken!

Startschot
Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging) en 
Jouke van Dijk (Waddenacademie) trap-
pen het programma af.

50 jaar terug in de tijd
Wat is er de afgelopen vijftig jaar veran- 
derd in het waddengebied? We bekijken 
dit vanuit verschillende perspectieven. 
• Kester Freriks, journalist en schrijver 

van het boek ‘De kleuren van het 
wad’, reflecteert op vijftig jaar Wad-
denvereniging.

• Peter Herman, hoogleraar Ecolo-
gie, bespreekt de wetenschappelijke 
doorbraken voor de Waddenzee.

• Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale 
Arbeidsmarktanalyse, gaat in op de 
economische veranderingen in het 
waddengebied.

Pauze met koffie

Vervolg
• Meindert Schroor, directielid Cultuur- 

historie bij de Waddenacademie, legt 
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14.45

15.15

de link met de bewoners van het wad-
dengebied.

• Johan van de Gronden, filosoof en 
WNF-directeur, verbindt cultuur met 
natuur.

Bepaal de route
Geef zelf input voor de komende vijftig 
jaar. Waar zie jij kansen? Wat zijn jouw 
ideeën? Laat ze horen tijdens het debat. 

50 jaar vieren 
We hebben alle bagage verzameld, dus 
tijd om het waddengebied in te trekken. 
Maar niet voordat we even stilstaan bij het 
jubileum van de Waddenvereniging.

 
 

 16.05

16.30 

9.00 

 
10.00

 

11.00

Na een ontbijt bij je gastgezin gaan we 
verder met onze reis. We vertrekken om 
9.00 uur bij het MFA in Holwerd naar Sint 
Jacobiparochie.

Sint Jacobiparochie
We nemen hier een duik in het Wereld- 
erfgoed Waddenzee. Zo gaat gastspreker 
Andrée van Es, voorzitter van de Natio-
nale UNESCO Commissie, in op de toe-
komst van de Europese waddenbewoner. 

Noordwest Fryslân
Op verschillende plaatsen in Noordwest 
Fryslân gaan we het waddengebied  
vanuit verschillende perspectieven beter 
leren kennen. We splitsen op in vier 
groepen die allemaal twee sessies in een 
carrousel bijwonen. Tussen de twee ses-
sies wordt er voor een lunch gezorgd. 

Oude Bildtzijl
Met Hein Jaap Hilarides (dichter) en  
Hendrik Elings (schilder) bespreek je het 
toekomstige dorp aan de Wadden.
Seedykster Toer
Met Albert Postma (lector European  
Tourism Future Institute aan de Stenden  
Hogeschool) werp je een blik op de toe-
komst van toerisme en recreatie in het 
waddengebied.
Firdgum
Je gaat samen met Pier Vellinga (directielid 
Klimaat en Water bij de Waddenacademie) 
en Chris Bakker (It Fryske Gea) nadenken 
over de veranderende landbouw.
Zwarte Haan
Samen met Bruno Doedens filosofeer je 
over de betekenis van belevingskracht 
voor het waddengebied. ‘Open de Dijken!’ 

Gezamenlijke afsluiting
Na de carrousel hebben we 
genoeg bagage om onze 
tweedaagse reis samen te 
vatten. Daarna sluiten we de 
reis af. Voor wie geen genoeg 
van het waddengebied kan  
krijgen, is er de mogelijkheid om 
mee te wandelen met Jan Jelle 
Jongsma (It Fryske Gea) door het  
kweldergebied Noorderleech. 
Wie voor etenstijd thuis wil zijn 
en niet mee wil wandelen, kan 
om 16.30 uur met de eerste bus  
terug naar Harlingen.

Einde van de reis
Onze tweedaagse reis zit er op. 
De laatste bus terug vertrekt om 
17.00 uur.

15.30

 

16.30

‘s Avonds zijn we te gast bij de   
bewoners van Holwerd.

50 jaar vooruit
Twee gastsprekers geven ons om 
18.00 uur een verrekijker om mee 
vooruit te kijken:
• Derk Loorbach, hoogleraar 

Sociaal Economische Transi-
tie, kijkt vooruit op de rol van 
de burger in de veranderende 
maatschappij.

• Marco Verbeek, initiatiefnemer 
Holwerd aan Zee, bespreekt 
hoe dit bijzondere project is 
ontstaan vanuit de bewoners.

Holwerd Culinair
Na deze lezingen is het tijd voor 
het diner: Holwerd Culinair. Een 
heerlijke maaltijd bereid met enkel 
lokale producten.

Receptie Hotel Holwerd
Na het diner kun je de sleutel van  
je kamer ophalen bij de receptie 
van Hotel Holwerd. Dan is er ook 
gelegenheid om kennis te maken 
met je gastheer en/of gastvrouw.

Nachtkuier
‘s Avonds organiseren de be- 
woners van Holwerd een nacht-
kuier door het dorp. Wij sluiten om 
22.00 uur aan bij deze nachtelijke 
wandeling en daarna is er tijd om 
te genieten van wat het 
dorp te bieden heeft.

ZATERDAG
...TOT SINT JACOBIPAROCHIE EN NOORDERLEECH
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VRIJDAG
NAAR HOLWERD...

De Waddenvereniging werd opgericht naar aanleiding van plannen om een dam te leggenvan Holwerd naar Ameland en daarmee het tussenliggende  wad in te  polderen.

De 
Waddenacademie is in 2008 ingesteld om de kennis over  het waddengebied te vergroten. 


