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Podiumdag Toerisme in het waddengebied: 
de bijdrage van praktijkgericht onderwijs en onderzoek

Georganiseerd door Stenden Hogeschool & Waddenacademie

Save the date:
11 mei 2016

Geef u op via: etfi.nl/podiumdag



Podiumdag Stenden Hogeschool & Waddenacademie

Op woensdag 11 mei 2016 organiseert het lectoraat Mariene Wetlands Studies (School 
Leisure & Tourism Management Stenden Hogeschool/ETFI) in samenwerking met de 
Waddenacademie een podiumdag over het toerisme in het waddengebied. 

Het doel van het jaarlijks terugkomende evenement is het versterken van de interactie tussen 
hogescholen in Noord-Nederland en de waddensamenleving. De podiumdag staat in het teken 
van het uitwisselen van kennis en het bediscussiëren van actuele vraagstukken tussen studenten 
en experts binnen en buiten het onderwijs. Dit jaar staat het toerisme in het waddengebied 
centraal, een belangrijke pijler van de economie van Noord-Nederland.

Programma
De podiumdag bestaat uit twee gedeelten. In de ochtend komen resultaten van toerismeonderzoek 
in het waddengebied tijdens presentaties aan de orde. In de middag zullen diverse workshops 
plaatsvinden om kennis uit te wisselen. Eind maart zal het definitieve programma bekend 
worden gemaakt. Om alvast een indruk te krijgen van de dag is hier alvast een greep uit de 
actuele vraagstukken die verwacht kunnen worden tijdens de podiumdag: 

• Hoe monitoren we de effecten van recreatieve activiteiten?
• Wat is de toekomst van het waddentoerisme?
• Kunnen we nieuwe doelgroepen interesseren voor een verblijf op de Wadden?
• Hoe vermarkten we de werelderfgoedstatus van de Waddenzee?
• Wat kunnen verwachten van Leeuwarden 2018? 

Informatie en opgave
Voor een ieder die betrokken is bij het waddengebied vormt de podiumdag 
een uitgelezen kans om kennis te nemen van de meest actuele 
onderzoeksresultaten, te netwerken en nieuwe punten voor de 
onderzoeksagenda aan te dragen. Voor deelname aan de podiumdag 
kunt u zich opgeven: etfi.nl/podiumdag. 

Meer informatie nodig? Neem dan een kijkje op: 
www.etfi.nl. 

Woensdag 11 mei 2016, 09:30 - 17:00 uur
Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden
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