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Management samenvatting   

 
Doel en ambitie van het programma: Vestiging van een culinaire traditie van hoogwaardige waddengastronomie, 

gedragen door duurzame streekeigen producenten en culinaire ondernemers, verbonden met toeristisch-recreatieve 

beleving van het Werelderfgoed Waddenzee als bakermat van smaak, gezonde voeding en bewust leven. Via een 

integrale ketenbrede aanpak wordt een rijk en veelzijdig waddenvoedselaanbod in de etalage gezet om duurzaam 

kwaliteitstoerisme te trekken, vooral in het perifere (kust)gebied. Een uitwerking van doelen, output en outcome van 

het programma verbonden met drie werkpakketten staat in hoofdstuk 2 (par. 2.2.). 
   

Eindbeeld: In vijf jaar is Waddengastronomie op de (menu)kaart gezet voor het kustgebied, de Waddenzee en op de 
eilanden. Steeds meer kwaliteitsbezoekers en culinaire toeristen ontdekken dat het Unesco Werelderfgoed 
Waddenzee behalve weids landschap, zee, rust en ruimte meer te bieden heeft: in een natuurrijke gezonde 
leefomgeving is uitstekende waddengastronomie gebaseerd op voedselingrediënten uit eigen regio.  
 
Ondernemers in het waddengebied bieden een gevarieerd aanbod van duurzaam geteelde en geoogste 
voedselproducten. Binnen de keten van producenten, distributeurs, retail, horeca en toeristische ondernemers wordt 
onderling samengewerkt. Het beroepsonderwijs haakt in met actueel onderwijs voor koks en de 
gastvrijheidseconomie. Het werelderfgoed is verrijkt door streekeigen gastronomie met receptuur van Dutch Cuisine-
kwaliteit en belevingsprogramma’s door lokale themaroutes (‘waddenfoodroutes’) over het Wadden Werelderfgoed 
als bakermat van bewust leven en gezonde voeding.  
 
Dit versterkte toeristisch aanbod steunt op samenwerkende lokale ondernemers, onderlinge kennisoverdracht binnen 
de voedselketen en (inter-)nationale publieksbekendheid bij de consument en toeristisch bezoeker. 
Waddengastronomie als culinaire traditie wordt het hele jaar seizoensgewijs uitgedragen en jaarlijks gevierd met 
feestelijke start van de Maand van het Waddenmenu. 
 
Daarmee wordt:  
● opkomend duurzaam en culinair toerisme breed uitgedragen (vermarkt) en gestimuleerd (versterkt), vooral in de 

Waddenkustregio’s en gekoppeld aan de unieke kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee; 

● de regionale verdiencapaciteit vergroot in een evenwicht van samenleving en economie enerzijds en gezondheid, 
natuur- en landschapswaarden anderzijds; 

● waddengastronomie en Werelderfgoed Waddenzee beleefbaar gemaakt door ‘waddenfoodroutes’ en 
regioverhalen, en een waddenbreed voedselassortiment en nieuwe receptuur in de horeca; 

● een jonge groep professionals in spe (o.a. koks) is opgeleid; er is een groeiende vraag naar culinaire 
waddenproducten en er zijn ondernemersnetwerken ontstaan tussen toerisme, horeca en voedselproductie 
(landbouw, fruitteelt, visserij) die inspelen op de culinair toeristische doelgroep; 

● (product)kennis gedeeld voor verdere innovatie en vervolginitiatief;  de voedselketen verkort en de komst van 
(nieuwe) receptuur en toeristisch belevingsaanbod gestimuleerd; 

● de investering in de culinaire traditie ‘waddengastronomie’ geborgd door stevig draagvlak onder lokale zelfstandig 
ondernemers en andere belanghebbende in de waddenregio’s.  

 
Afbakening: Het ‘Investeringskader Waddengebied’ stelt als majeure opgave 3 het ‘versterken en vermarkten van 
het werelderfgoed’. Het lopende programma Visit Wadden werkt aan vermarkten. Het onderhavig programma 
‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’ zet in op versterken. Het programma versterkt de  
samenwerking tussen ondernemers in de voedselketen voor nieuw toeristisch aanbod; dit aanbod voor duurzaam 
(culinair) toerisme komt als open source beschikbaar; wordt getest en kennis wordt actief publiek verspreid. 
Implementatie en borging wordt met medewerking van relevante belangenorganisaties en kennisinstellingen in de 
drie Waddenprovincies uitgevoerd. De marketingcampagne Visit Wadden (samenwerking van Holland boven 
Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen) ondersteunt door ontwikkelde content mee te nemen via hun 
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reguliere marketing van de verhaallijn Smaak van de Wadden. Visit Wadden biedt extra, additionele inzet voor 
positionering van waddengastronomie in de markt als trekker van culinair toerisme (dit is er nu niet). Het programma 
is pre-concurrentieel in alle onderzoek, samenwerking, marketing en (product)ontwikkeling. Resultaten van 
ontwikkelwerk zijn beschikbaar voor alle belanghebbenden, met name streekeigen ondernemers en consumenten in 
het hele waddengebied.  
 
Activiteiten en organisatie 
Het programma wordt in 2021-2026 gefaseerd uitgevoerd in twee en drie jaar. De uitvoering verloopt via drie zgn. 
Werkpakketten (WP-1, 2 en 3) onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers door experts en lokale 
stakeholders. Fundering van het programma in regionale ‘belevingsclusters’ van samenwerkende lokale 
ondernemers betekent dat ontwikkeld aanbod na afloop van het programma zelfstandig beheerd blijft.   
 
De drie werkpakketten sluiten qua werkwijze  op elkaar aan:  
WP-1: In een lokale setting worden belevingsclusters gevormd van vakondernemers en regiokenners van natuur en 
landschap, voedselproductie, toerisme, horeca, cultureel erfgoed en regiopromotie. Zij werken samen voor 
toeristische beleving vanuit het thema ‘gezonde voeding en Waddenzee Werelderfgoed’. Belevingsclusters zijn kleine 
voorhoedegroepen van ondernemers en andere stakeholders die per regio een aantal producten ontwikkelen: lokale 
Waddenfoodroutes voor de toerist en online marktplaatsen van waddenvoedsel &  werelderfgoedbeleving voor zowel 
de verblijfsrecreant als regionale inwoner. Branche-overstijgende samenwerking in een cluster sterkt verbinding van 
het voedselthema met kernwaarden van het werelderfgoed door waddenfoodroutes. Dat legt ook de basis voor 
blijvende samenwerking voor routebeheer. De content van waddenfoodroutes verrijkt de verhaallijn “Smaak van de 
Wadden” van Visit Wadden. Innovatieve gastronomische receptuur (zie Werkpakket-2) vestigt de aandacht op het 
gezonde waddenstreekproduct. Waddengastronomie en werelderfgoedbeleving trekt naast de duurzame toerist een 
nieuwe doelgroep: de culinaire toerist.   
 
WP-2: Waddenbrede kennisontwikkeling en -verspreiding staat in dit werkpakket centraal via twee sporen. (1) Kennis 
over kernwaarden van het werelderfgoed in relatie tot gezonde voeding, afkomstig uit de lokale belevingsclusters, 
wordt in ondernemersbijeenkomsten waddenbreed gedeeld en verdiept. Dit versterkt verdere uitbouw van foodroutes 
in het waddengebied als geheel, en versterkt netwerksamenwerking van ondernemers. (2) Bovenregionaal wordt 
Dutch Cuisine waddengastronomie  ontwikkeld door landelijke topkoks in samenwerking met lokale koks en 
waddenculinaire experts. In beide sporen (1 en 2) staat waddenbrede kennisverspreiding aan ondernemers en non-
profit stakeholders centraal. Marktverkennend onderzoek en monitoring (effectmeting) maakt ook deel uit van 
kennisontwikkeling via WP-2. De uitvoering is in handen van een Centre of Expertise van NHL Stenden Hogeschool, 
medewerkers en hogeschoolstudenten, in samenwerking met Mbo, Hbo en Wo in Noord-Nederland (incl. Noord-
Holland), en met de Waddenvereniging.     
 
WP-3: Dit werkpakket realiseert tijdens de looptijd van het programma brede publieksbekendheid van 
‘waddengastronomie’ nauw verbonden met beeldvorming over gezonde, ecologisch verantwoorde, voedselkwaliteit in 
het wadden werelderfgoed. Deze reputatie versterkt regionaal en (inter-)nationaal een ‘reason to travel’, in het 
bijzonder naar het toeristisch onderbelichte kustgebied. De zeeklei binnen- en buitendijks aan het wad krijgt grotere 
bekendheid productiegebied van waddenvoedsel. (Inter)nationale erkenning van waddengastronomie door 
UNWTO/NBTC activiteiten versterkt de ‘reason to travel’. Concreet focust WP-3 op de organisatie van een jaarlijks 
terugkerend testpodium ‘Maand van het Waddenmenu’, gedragen door ondernemers in het waddengebied, voor 
ontwikkelresultaten van WP-1 en WP-2 en andere culinaire kwaliteitsinitiatieven die zich voordoen. Een jaarronde 
smaakcampagne profileert de veelzijdigheid van het voedselaanbod in alle seizoenen.      
 
Prioriteit kustontwikkeling: Rode draad in het programma is stimulering van toerisme ontwikkeling in het 
kustgebied. 80%  van de waddenfoodroutes wordt hier ontwikkeld. Naast belevingsclusters per eiland (= 5x) worden 
in elke kustregio minimaal twee belevingsclusters gevormd (= 9 x 2). Verbreding van het waddenvoedsel assortiment 
naar ecologisch geteelde zeekleiproducten vergroot de afzetmarkt op de eilanden voor voedsel uit het kustgebied. 
Voor toerisme en waddengastronomie in de horeca van het kustgebied wordt een inhaalslag nagestreefd.  
 
Initiatiefnemers: Initiatiefnemers zijn Stichting Waddengroep (grootste brancheorganisatie van duurzame 
voedselproducenten en toeristische accommodaties in de regio), NHL Stenden Hogeschool en de provinciale DMO’s 
samenwerkend in Visit Wadden. Preferred partner voor educatieve activiteiten voor kennisoverdracht is de NGO 
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Waddenvereniging. Bij de uitvoering wordt in elke waddenregio samengewerkt met lokale en/of regionale 
ondernemersplatforms voor horeca, landbouw en visserij, natuurorganisaties/beleefcentra, toeristische ondernemers, 
regiopromotie en cultureel erfgoed. Procesmanagement en programmacommunicatie steunen de uitvoering van het 
programma als geheel. 
 
Waarom deze initiatiefgroep? Om een integraal aanbod van Waddengastronomie te versterken heb je 
ondernemers, overheden, onderwijs en (maatschappelijke) organisaties nodig. Dat gaat niet vanzelf: er is iemand 
nodig - in dit geval de initiatiefgroep - die daar energie in steekt, onderlinge verbinding realiseert en successen 
uitdraagt. Professionele coördinatie door een initiatiefgroep - verbonden met streekondernemers, 
onderwijs/kennisinstellingen en waddenmarketing - kan dit aanjagen. 
 
Waarom Waddenfonds- en provinciale cofinanciering? 
Mensen moeten altijd en overal eten en drinken. Als er één verhaallijn kansen biedt voor streekondernemers in het 
waddengebied, en vooral in de kuststreek, is het die van ‘Smaak van de Wadden’ c.q. waddengastronomie.  
De verscheidenheid en smakelijke kwaliteit van voedsel uit het waddengebied moet als gezond aanbod voor 
consument en toerist in de etalage worden gezet met een ketenbrede aanpak. De toeristische sector is echter zo 
belangrijk voor de noordelijke economie dat mee investeren vanuit de overheid gerechtvaardigd is om deze omslag te 
realiseren. Zie recente uitspraken van Avine Fokkens-Kelder en Mirjam Wulfse, gedeputeerden Recreatie en 
Toerisme van respectievelijk Fryslân en Groningen (Leeuwarder Courant / Dagblad van Noorden,10-10-2020). 
Volgens prof. Jouke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt (RUG) en voorzitter van de Waddenacademie, 
levert  toerisme en in het bijzonder culinair toerisme veel werk op mbo-2 en mbo-3 niveau, wat aansluit bij een deel 
van de beroepsbevolking in het noorden waarvoor de banen juist verdwijnen door robotisering en automatisering 
(Opinie, Dagblad vh Noorden, 30 mei 2020). 
 
Duurzaam kwaliteitstoerisme met aandacht voor landschap, natuur, cultuur en gastronomie biedt juist perifere 
randgebieden langs de waddenkust kansen. ‘Waddengastronomie’ heeft veel in zich: van transport, natuur en 
economie tot leefbaarheid, voorzieningen en welzijn. Ook gezondheid, evenementen, wonen en landbouw profiteren 
mee door een integrale ketenbrede aanpak. Met ruggesteun van het Waddenfonds (IKW Versterken) en provinciale 
cofinanciering neemt ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving” hierin het voortouw.  
 
Transitie naar duurzame voedselproductie en -distributie in het kader van Waddengastronomie laat zich niet één op 
één regisseren. Als regionale ondernemers, ngo’s, marketingorganisaties, kennisinstellingen en overheden kunnen 
we bijdragen aan versnelling van een transitie die de aantrekkingskracht van het waddengebied voor duurzaam 
toerisme versterkt.   
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1. ‘Van het Wad naar je bord’ - Waarom een 

culinaire waddentraditie? 

 
1.1 Streekeigen gastronomie  
Toeristische bestemmingen zijn (mede) populair vanwege hun keuken en culinaire tradities: met smaken en 

gerechten, geliefd bij eigen inwoners en bezoekers. De keukens van Italië, India, Frankrijk of Spanje zijn bekende 

voorbeelden. Culinaire specialiteiten van de streek geven daarbij een extra dimensie aan recreatief verblijf en 

stimuleren bestedingen in de lokale economie. Het Werelderfgoed Waddenzee kent een redelijk divers aanbod van 

wadden streekproducten maar ontbeert een erkende culinaire traditie. Daar ligt onze uitdaging! 

Eten is niet de eerste associatie van consumenten met de Wadden. Bij erkende kwaliteitsbeoordelingen van 

Nederlandse restaurants, zoals Gault Millaupunten, Michelinsterren of de Lekker-Top 100, komen restaurants in het 

waddengebied niet verder dan vijf vermeldingen.1 Laat staan dat sprake is van substantieel ‘gastronomisch toerisme’. 

Nederlandse, Duitse en Deense regionale overheden rond de Waddenzee vonden in 2000 dat ‘waddengastronomie’ 

een speerpunt van duurzame toeristische strategie zou moeten zijn.2 De trilaterale conclusie bracht tot dusver niet 

meer dan incidentele projecten en onuitgevoerde intenties.  

 

Stichting Waddengroep was  in 2005 en 2009 organisator van de International en National Waddensea Gastronomy 

Award3  . Als penvoerder van Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving (2021-2026) wil zij een slag 

maken in de gewenste richting: van incidentele actie naar structureel aanbod van hoogwaardige waddengastronomie 

gedragen door streekeigen ondernemers. Ter versterking van zijn NHL Stenden Hogeschool en Visit Wadden als 

projectpartners toegetreden.  

 

1.2 Duurzaam kwaliteitstoerisme  
De tijd lijkt rijp voor duurzame waddengastronomie als attractie van het Werelderfgoed. De schade van mondiaal 

massatoerisme toont het gevaar van ongeremde toeristische groei: lokale natuur, leefbaarheid en cultureel erfgoed 

worden bedreigd. Behoud van de ecologische waarde van het Werelderfgoed Waddenzee vraagt groei van de 

bewuste kwaliteitstoerist: voor recreatief verblijf met respect voor zee en landschap, de waarden van natuur en 

cultuurhistorie.  

Waddengastronomie met aandacht voor authentieke smaak en gezonde voeding draagt hieraan bij. Presentatie van 

het werelderfgoed als bakermat van duurzame voeding en een onderscheidend culinair aanbod is te verbinden met 

kernwaarden van de leefomgeving: natuur en landschap van het waddengebied als bron van eten en drinken. 

‘Goudeerlijk’ genieten van duurzaam geproduceerd en bereid voedsel sluit aan bij de trend van bewust en gezonder 

leven. Waddengastronomie gaat om gezonde, ecologisch verantwoorde voeding.  

Versneld door de Coronacrisis speelt het ook in op behoefte aan recreatie in niet-stedelijke gebieden met ruimte, 

natuur en frisse lucht. Weidse ruimte rond de Waddenzee en relatief dunbevolkt kustgebied met authentiek terp- en 

 
1 Bij Jeff (Den Hoorn/Texel), ’t Havenmântsje (Harlingen/Fryslân), Élevé (Leeuwarden/Fryslân), Onder de Linden 
(Aduard/Groningen) en Piloersemaborg (Den Ham/Groningen). 
2 https://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Toerisme/pdf/netforumreportuk.pdf 
3 Saillant detail: de indertijd onbekende kok Stefan Klein Nijenhuis is tot tweemaal bestempeld als ‘’Waddenkok van het 
Jaar’. Zijn restaurant ‘Onder de Linden’ in Aduard is één van de twee restaurants in de Waddenregio met een Michelinster 
(https://www.youtube.com/watch?v=v_Tj2oBINvs).  

6
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wierdenlandschap beantwoorden aan deze trend. Het is ook het enige gebied in Nederland waar sterren en het 

nachtelijk donker nog als vanouds te beleven is.  

Naast kleinschalige natuurinclusieve landbouw op de eilanden, is de afgelopen jaren in het kustgebied een 

grootschaliger en divers aanbod van ecologisch geteeld voedsel van de grond gekomen. Enerzijds door  

ambachtelijke kustvisserij op het Wad en op de Noordzee. Anderzijds door teelt op vruchtbare zeeklei achter de dijk, 

en het weiden van vee op buitendijkse kweldergronden. Door zeewind, zilte bodem en zuivere lucht is het kustgebied 

klimatologisch nauw verbonden met de Waddenzee, ondanks de harde scheiding door dijken en zeesluizen. Behoefte 

aan gezond leven en authentieke smaak past bij de Unesco-waarden van het gebied en een veranderende tijdgeest 

bij consumenten.   

Meerdere recente nationale beleidsadviezen pleiten voor koerswijziging in de richting van duurzaam toerisme. Zie 

bijvoorbeeld ‘Waardevol toerisme’’, Advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (september  2019) en 

‘’Perspectief Bestemming Nederland 2030’’ van het NBTC (januari 2020). ‘Duurzaam toerisme’ vraagt ook spreiding 

van bezoekersaantallen om schade door massaconcentratie te voorkomen. In het kustgebied is nog ruimte voor 

toeristische groei. Dagtoerisme van de kustrecreant op de eilanden, of van de stad naar het platteland en de 

Waddenzee, zorgt ervoor dat deze groei ook ten goede komt aan recreatieve vaartochten op zee door vissers en 

andere booteigenaren. Duurzaam toerisme versterkt integrale beleving van de waddenregio: aan de kust, op zee en 

op de eilanden.  

1.3 Onderbelicht streekondernemerschap  
Waddengastronomie was, zoals gezegd, tot nu toe geen speerpunt van toeristisch beleid in de waddenregio. Dat is 

opvallend in een gebied waar vissers, boeren en fruittelers van oudsher bepalend zijn geweest, en nog zijn,  voor de 

identiteit en kwaliteit van het gebied. Zie het eeuwenoude cultuurlandschap langs de kust dat door hun werk is 

ontstaan. Voor huidige en nieuwe generaties bewuste, natuurinclusieve boeren, fruittelers en vissers is meer afzet op 

de lokale markt belangrijk. Duurzaam culinair waddentoerisme versterkt deze ontwikkeling.  

 

Door globalisering van economie en eetpatroon ligt tegenwoordig een warme maaltijd op ons bord die gemiddeld 

30.000 kilometer heeft afgelegd. Daar ligt een opgave voor het terugdringen van vervoerskilometers en CO2 –

uitstoot. Kortere ketens tussen producent en consument zijn een voorwaarde voor versheid van het voedselproduct, 

beperken de milieubelasting, en het spreekt de culinair geïnteresseerde toerist aan. Duurzaam gastronomisch 

toerisme biedt perspectief voor de regionale producent van duurzaam voedsel, zoals geïntegreerde kustvisserij 

(diverse vissoorten, schaal- en schelpdieren) en natuurinclusieve akker- en tuinbouw in het wadden(kust)gebied. 

Laatstgenoemde categorie wordt in de kustregio nog stevig overvleugeld door gangbare landbouw, maar de 

duurzame voedselproductie groeit hier gestaag4.   

 

De waddenkust levert voldoende duurzaam voedselaanbod van AGF (aardappel-groente-fruit) en ecologische 

dierlijke producten (vlees, zuivel). Een risico voor tekortschietend streekeigen voedselaanbod bestaat eventueel voor 

typische eilandproducten (cranberry, duindoorn bv.) en zilte waddenspecialiteiten (vissoorten, schelpdieren). 

Bijvoorbeeld als bij succes van dit programma de consumentenvraag naar waddenvoedsel/-gastronomie structureel 

stijgt (zie bijlage 1, Risico-analyse bij de Business Case).  

 

Er komt bij: primaire landbouwbedrijven zitten vaak vast in een verdienmodel gericht op productspecialisatie en -

maximalisatie en minder op bedrijfsoptimalisatie. Bij transitie naar verduurzaming en circulaire of kringlooplandbouw 

wordt de rekening nog veel op het agrarisch erf neergelegd. Alternatieve verdienmodellen doen een beroep op alle 

schakels in de voedselketen: ook distributeurs van voedsel en de consument. Boeren en vissers die hun primaire 

 
4 O.a. te vinden bij de Agrarisch Natuur- en Landschapsverenigingen (ANV’s) in het Waddenkustgebied, zoals de 
landbouwcollectieven De Waadrâne in Noord Fryslân en Wierde en Dijk in Groningen.  

7



 

                 Programmavoorstel Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving 

bedrijf (= voedselproductie) combineren met toeristische bezoekersactiviteiten als neventak, zijn trendsetters voor 

innovatief breed waddenondernemerschap. Ze zijn nu een minderheid in hun eigen sector, maar ze zijn in alle 

waddenregio’s vertegenwoordigd.  

 

Instandhouding van deze beroepsgroep is essentieel voor duurzaam culinair waddentoerisme. Dit programma kiest 

zoals gezegd voor een ketenbrede aanpak en schakelt de laatstgenoemde groep in om bottom-up bij te dragen aan 

bedrijfsvernieuwing en verjonging van een (vergrijzende) beroepsgroep. Het op peil houden van duurzaam aanbod uit 

eigen gebied betekent de balans bewaken tussen de streekvoedselproductie en het ecosysteem van Werelderfgoed 

Waddenzee. Dat laatste is ook de ambitie van Agenda voor het Waddengebied 2050.5  
 

1.4 De ‘local first’  
Plaats ‘the local first’ was de belangrijkste aanbeveling van toeristische experts aan beleidsmakers tijdens het 

Waddenacademie symposium Duurzaam Toerisme in het Waddengebied (19 mei 2020).6 Duurzaam toerisme kan 

niet zonder het fundament van participerende burgers en ondernemers in de autochtone gemeenschap. Hun inbreng 

staat garant voor een authentiek duurzaam product, geloofwaardig en breed gedragen. Deze opvatting bepaalt ook 

de marketingstrategie van de Visit Wadden campagne.  

 

Het vereist dat toeristisch aanbod voor waddengastronomie en beleving van het werelderfgoed als bakermat van 

gezonde voeding, voor en door streekondernemers wordt ontwikkeld. Dat vraagt an horecaondernemers en de 

regionale bevolking een nieuwe, bredere visie op het ‘waddenproduct’. Niet alleen zee- en eilandproducten, maar ook 

ecologisch geteeld voedsel uit het kustgebied is een wadden(voedsel)product!  Deze omslag in beeldvorming bij de 

consument is een voorwaarde voor kansrijke vermarkting aan de gastronomisch geïnteresseerde bezoeker. Deze 

onmisbare rol van streekeigen ondernemers voor duurzame waddengastronomie en werelderfgoedbeleving bleef tot 

nu toe echter onderbelicht.7  

 

De verhaallijn Smaak van de Wadden van Visit Wadden zet qua promotie een stap in de goede richting, maar het 

ontwikkelt niet nieuw passend toeristisch aanbod. De Visit Wadden campagne heeft echter belang bij uitbouw van het 

toeristisch product door samenwerking van boeren, fruittelers, vissers, horeca- en toeristisch ondernemers. Dat kan 

toeristisch-recreatief door Waddengastronomie te verbinden met kennismaking in het buitengebied met de herkomst 

en smaakkwaliteit van voedsel in het werelderfgoed: een nieuw beleefbaar toeristisch en gastronomisch aanbod. 

Lokale vissers, boeren en andere streekexperts, die toerisme als bron van (neven)inkomsten zien, spelen hierbij een 

prominente rol. In dit programma wordt dat gestimuleerd in de zgn. ‘belevingsclusters’ van belanghebbende lokale 

ondernemers.    

 

Waddengastronomie versterkt Waddenbeleving wil dit nieuw toeristisch aanbod verder versterken door nieuwe 

streekeigen receptuur te ontwikkelen volgens de ecologisch verantwoorde  Dutch Cuisine principes  (= 

waddengastronomie). Daarnaast wordt de nieuwe toeristisch-recreatieve kennismaking met natuur en landschap 

 
5 Deze vorm van voedselproductie sluit aan bij de doelen van de Agenda voor het Waddengebied  2050, waarmee Rijk, 
provincies en gemeenten samen met alle andere betrokken partijen in het waddengebied verantwoord vormgeven aan de 
toekomst van het natuurlijke Werelderfgoed. 
6 Keynote quote over ‘The local first’ en het belang van kwaliteitsontwikkeling van lokaal ondernemerschap door prof.dr. Jan 
van den Borg, hoogleraar Toerisme in Leuven en Venetië, op het symposium van de Waddenacademie,19 mei 2020).  
7 Voor dit programma is draagvlak gepeild bij een groep van potentieel 300 ‘groene’ Waddenondernemers met verzoek om 
mee te denken. Een Outline van het programma, eerder gedeeld met het Interprovinciaal Opgaveteam, is daartoe verspreid, 
vergezeld van een oproep zich te registreren als ‘Groene Waddenondernemer’ in de database van de Visit Wadden 
campagne.  
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ontwikkeld waarin voedselproducenten een rol spelen met andere stakeholders en kenners van de regio. De 

combinatie van beiden versterkt ontdekking van de waddenregio als bakermat van smaak en gezonde voeding (= 

werelderfgoedbeleving). De kok, toeristisch-gastronomisch ondernemer, de retailer en lokale voedselproducent 

trekken samen op in lokale belevingsclusters en ontwikkelen ‘foodroutes’ voor bezoekers van de eigen regio: een 

bottom-up aanpak met ‘de local first’.  

 

1.5 Vigerend provinciaal beleid in waddengebied 
Waddengastronomie versterkt werelderfgoedbeleving sluit aan bij het toeristisch beleid van de drie waddenprovincies 

en van het Waddenfonds, beide gericht op het versterken van duurzaam toerisme. De focus van de provincies ligt 

daarbij op het kustgebied, dat vergeleken met de eilanden niet alleen toeristisch maar ook waddengastronomisch 

extra aandacht kan gebruiken. Aandacht voor gastronomisch toerisme sluit verder aan bij de majeure opgave Vitale 

Kust en Afsluitdijk van het Investeringskader Waddengebied. Het ontwikkelen van een ‘waddenvoedselcultuur’ is 

daarin als een kans benoemd. Stimulering van ‘gastvrijheidseconomie in het Waddengebied’ is een van de ambities 

in het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân 2028 (april 2020).  

 

Raakvlakken met Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving  zijn doelen als ’Slimme groei van toerisme’ 

(met behoud van de gezonde leefomgeving), ’Toekomstbestendige banen’ (o.a. via opleidingstrajecten voor 

jongeren/senioren) en ’Optimalisering toeristische data’ (vgl. monitoringsysteem voor waddenondernemers). Beleving 

van de waddenkust behoort ook tot het ‘Gronings DNA’ aldus de toeristische visie van de provincie Groningen. De 

Startnotitie Toerisme Provincie Groningen 2021-2030  meldt ambities als ‘versterken van ondernemerschap’ en 

‘uitbreiding van toeristisch-recreatief route aanbod bij landschappelijke parels’. Dit sluit aan bij het programma 

Waddengastronomie. 

 

Ook de toeristische visie van de provincie Noord-Holland noemt het belang van ‘duurzaam toerisme’ en ‘balans 

tussen natuur en recreatie’ voor toerisme in het landelijk gebied. Het jaar 2020 is een overgangsfase waarbij de 

provincie op drie relevante terreinen nieuwe beleidsvisie ontwikkelt: een Voedselvisie, visie op  Recreatie & Toerisme 

en een Masterplan Biodiversiteit (besluitvorming GS is in 2021). Een beleidsvoorbereidende Gespreksnotitie 

Voedselvisie wordt gewezen op het belang van ‘integrale ketenbenadering’ en ‘consumentenbewustwording’ met 

betrekking tot de seizoensgebondenheid van voedselaanbod en het belang van korte keten economie. Een transitie 

naar meer natuurinclusieve landbouw en ondernemerschap is gebaat bij ‘small wins’: diepgaande, maar tastbare 

kleine stappen in eigen omgeving.  

  

Natuurinclusieve landbouw en duurzame visserij versterken de belevingskwaliteit van cultuurlandschap en 

biodiversiteit. Door bloeiende akkerranden, boerderijwinkels en ambachtelijke visserij op het Wad. Economische 

activiteiten voor duurzaam toerisme moeten in harmonie met de natuur van de Waddenzee worden georganiseerd. 

Belevingsclusters van duurzame ondernemers voor toerisme/regiomarketing, cultuur, horeca en voedselproductie 

krijgen waddenbrede uitstraling door de samenwerking met noordelijke provinciale instellingen onder regie van de 

initiatiefgroep. Behalve Stichting Waddengroep, NHL Stenden en Visit Wadden wordt interprovinciaal ook 

samengewerkt met de hogescholen Van Hall Larenstein, de Hanzehogeschool en met de ROC’s (Mbo instellingen) 

van de drie waddenprovincies.  
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Kustvisser neemt toeristen mee voor een natuur- en visserijbeleving langs de Waddenzeekust 
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2. Visie en ambitie  
 

We beschrijven de achterliggende visie, doelstellingen, initiatiefnemers en projectorganisatie. Een aantal contexten 

bepalen de opzet en werkwijze van het programma.  

 

2.1 Contextanalyse waddenregio 

 

2.1.1 Het Waddenstreekproduct 
Beelden van het Wad worden primair geassocieerd met zand, zee en slikken. Culinair betekent het dat vooral voedsel 

uit zee (vis, schaal- en schelpdieren) en zandgrondproducten op de eilanden (bv. cranberry, lamsvlees en 

schapenkaas) als streekproducten van het wad worden gezien. De meest kleinschalig werkende lokale vissers en 

boeren hanteren meestal duurzame, ecologisch verantwoorde vangst-, oogst- en teeltmethoden.  

Het kustgebied aan de rand van het werelderfgoed biedt een grootschaliger en diverser ecologisch voedselaanbod. 

Het duurzame waddenproduct bestaat, zo bezien, uit een breder assortiment dat meegaat met de 

seizoenswisselingen en het op- en afgaand tij (zie bijlage 2, Waddenkalender). Het aanbod van met name vissoorten, 

schaaldieren, groenten en vruchten verandert door het jaar heen. Eten wat het seizoen te bieden heeft, is een 

kenmerk van waddengastronomie. Een belangrijk aspect bij beeldvorming en bewustwording van de 

supermarktconsument, eraan gewend dat elk voedselproduct altijd in het winkelschap ligt. Voor een divers en  

jaarrond voedselassortiment is waddenbrede samenwerking nodig van streekproducenten, distributeurs en horeca 

ondernemers. Voedsel van het vasteland moet op de eilanden als ‘waddenproduct’ geïntroduceerd worden en vice 

versa. De toerist en autochtone consument kan het hele jaar genieten van ‘het Wad op je bord.’’  

2.1.2 Onderbelicht kustgebied: toeristisch en culinair  

Toerisme is op de eilanden veel groter dan aan de kust. De kustgemeenten staan economisch als krimpregio’s te 

boek; toerisme is hier een opkomende drager van economische ontwikkeling en sociale cohesie. Het verschil tussen 

eilanden en de kust manifesteert zich ook culinair. Waar de eilanden meer dan honderd restauratieve gelegenheden 

hebben met een of meerdere waddenstreekproducten op de kaart - vooral de drukbezochte grote eilanden - is dat in 

de waddenkustzone bijna op één hand te tellen. Tussen Den Helder en Delfzijl zijn dat een paar 

specialiteitenrestaurants - in Aduard, Den Ham, Dokkum en Harlingen - en enkele kleinere etablissementen, zoals ‘t 

Ailand van vissers op Lauwersoog en restaurant De Zwarte Haan tegen de waddenzeedijk.  

De toeristische promotie, en specifiek Visit Wadden/Smaak van het Wad, trekt ook de culinaire kwaliteitsbezoeker 

geïnteresseerd in het streekproduct. Tegelijkertijd zien we landelijk (en dus ook regionaal) een gestage groei van het 

eco-aandeel in de consumentenmarkt vergezeld van belangstelling voor streekproducten. Biologische 

streekproducten staan hier en daar als specialiteit op de menukaart bij lokale koks van kwaliteitrestaurants. Tot 

substantiële groei van de vraag naar het waddenstreekproduct heeft dat niet geleid, behalve enkele zeevisrestaurants 

en de waddenoester in sommige specialiteitenrestaurants. 

Maar het begin is er. Consumentenbewustwording van waddengastronomie vraagt verbreding van het assortiment 

met het streekproduct met duurzaam voedsel uit het kustgebied. Op de eilanden is het ‘zand en zee’ voedselproduct 

redelijk in beeld, maar niet het ecologisch product van de zeeklei aan het Wad; binnen- en buitendijks geteeld en 

geoogst. In de horeca en bij de thuisconsument, vooral in het kustgebied, moet hier een flinke slag geslagen worden! 

Regionale proeven met online marktplaatsen ’Smaak van de Wadden’, voorgesteld in dit programma, zetten hier de 

toon. Een initiatief van voedselproducenten in het Fries-Groningse vasteland, via Engwierum bij Dokkum, en op de 

eilanden (Texel en Ameland). De online marktplaats presenteren een verbreed assortiment waddenvoedsel voor 

zowel de thuisconsument als kwaliteitsbewuste horecaondernemer. Een verbreed voedselassortiment in alle 
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waddenregio’s zichtbaar maken is de volgende stap. Als praktische stimulans voor kentering van het beeld over de 

culinaire kwaliteit van de wadden, ‘gevoed’ door voedselproducenten uit het kustgebied en de Wadden-

/Noordzeevisserij.     

2.1.3 Innovatief waddenondernemerschap 

Vissers, fruittelers en boeren die hun primaire functie van voedselproductie verbinden met toeristisch-educatieve 

nevenactiviteiten zijn vaak ook actief in rechtstreekse verkoop van hun streekproduct. Goed voor duurzame circulaire 

economie: minder milieudruk door korte lijnen tussen producent en consument. Recreatie als neventak fungeert als 

klantenbinding (de boerderijwinkel op eigen erf; visverkoop en culinaire proeverij) en als inkomstenbron (bv. 

groepsexcursies per vissersboot; een theetuin terras; educatieve groepsrondleidingen). Locale vakkennis over 

waddenvoedsel en -natuur wordt gedeeld met de consument. Een aantrekkelijke ‘belevingsactiviteit’ voor de 

duurzame toerist en gastronomische klant op zoek naar de oorsprong van het waddengerecht op tafel. 

Dergelijk veelzijdig waddenondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Op dit moment is het vaak 

persoonsgebonden pionierswerk. Dit programma wil het economisch perspectief van waddenondernemerschap 

versterken door culinair aanbod en recreatieve beleving via de teler of visser te verbinden (= werelderfgoedbeleving 

door zgn. ‘foodroutes’). Daarnaast wordt voor lokale koks en restaurants de kwaliteit van de waddenkeuken ( 

waddengastronomie) wordt op hoger plan gebracht via Dutch Cuisine receptuur voor  streekproducten (zie par. 3.3.2 

Kennisontwikkeling). De foodroute ontwikkeling vraagt lokale samenwerking tussen branches: landbouw/visserij, 

toerisme, cultureel erfgoed, natuurbeheer, regiomarketing. Topkoks brengen kennis en kunde over aan lokale horeca. 

Coöperatieve samenwerking van producenten en distributeurs verbreedt  het waddenvoedselassortiment. De 

interactie tussen verschillende schakels in de voedselketen is innovatief. Het versterkt korte keten economie en 

waddenbrede uitwisseling van kennis en ervaringen vanuit het voedselthema. Dit programma wil ook perspectief 

bieden binnen visserij, land- en tuinbouw door scholing in veelzijdig waddenondernemerschap, gelet op de vergrijzing 

van de huidige pioniers in landbouw en visserij.  

 
Biologische boer aan de Waddenkust neemt gasten mee voor een educatieve rondleiding en proeverij. 
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2.1.4 Samenhang vermarkten en versterken  

Sinds 2018 loopt de Visit Wadden de campagne voor (inter-)nationale vermarkting van het Nederlandse deel van 

Werelderfgoed Waddenzee. Hoe rijmt dit met partnerschap in dit programma voor toeristisch aanbodontwikkeling? 

Leidraad voor reguliere vermarkting door Visit Wadden zijn zeven verhaallijnen. De verhaallijn Smaak van de 

Wadden raakt aan het voedselthema van dit programma, maar vereist - zoals eerder genoemd - een breder 

toeristisch aanbod voor voedsel- en waddenbeleving. Deze aanbodontwikkeling vraagt vooral in het kustgebied een 

inhaalslag.  

Sinds 2018-2019 ontwikkelt Stichting Waddengroep met lokale Groninger ondernemers, dankzij provinciale steun, 

regionale ‘waddenfood themaroutes’ in het Lauwersmeergebied en het Hogeland (zie bijlage 3). De   foodroutes zijn 

bedacht en worden in stand gehouden door de betrokken lokale ondernemers. Ze worden vervolgens via deze 

ondernemers, via regiomarketing en via de Verhaallijn Smaak van de Wadden van Visit Wadden onder de aandacht 

gebracht. Voorbeeldroute-ontwikkeling in deze geest staat ook in dit programma centraal (Werkpakket 1) met een 

focus op de kustregio’s. Het gaat om de Eems-Dollard, Friese en Noord-Hollandse kustregio’s, koppelingen tussen 

regio’s, zoals verbindingsroutes tussen de kust en de eilanden (bv. Wieringen - Texel/Oudeschild; Holwerd - 

Terschelling; een Groningse havenplaats -  Schiermonnikoog). De vijf eilanden zijn afzonderlijke regio’s. Versterking 

door voorbeeldroute-ontwikkeling in elke regio leidt tot nieuw toeristisch aanbod, dat via de reguliere vermarkting door 

ondernemers, regiomarketing en Visit Wadden wordt uitgedragen.        

Daarnaast ontwikkelt het programma een nieuw waddenbreed gastronomisch aanbod volgens Dutch Cuisine 

receptuur (zie Werkpakket 2): door landelijke topkoks en lokale specialisten op basis van voedselproducten van 

‘waddenland’ en Waddenzee. Verspreiding van voorbeeldreceptuur en verbreding van het 

waddenvoedselassortiment versterkt culinaire kennis en kwaliteit verbonden met het waddengebied. Het positioneren 

bij toeristen, consumenten en lokale ondernemers van een waddenculinaire traditie en een verbreed 

voedselassortiment, is de taak van Werkpakket 3 in dit programma uitgevoerd door Visit Wadden. 

Streekeigen ondernemers en kenners van de regio zijn vaak werkzaam als kleine zelfstandigen. Hun vakkennis en 

kunde is groot, maar is niet waddenbreed zichtbaar georganiseerd (‘versnipperd’). Essentieel voor de local first 

aanpak is dat hun inhoudelijke kennis van het gebied toeristische aanbodontwikkeling aanstuurt. Lokale 

belevingsclusters per waddenregio vormen ontwikkelteams van ondernemers (profit en non-profit) voor foodroute 

ontwikkeling. In de ontwikkelteams participeren ook naast voedselproducenten ook toeristisch ondernemers en 

aanjagers van regiomarketing die de link leggen naar eigen toeristische promotie en reguliere vermarkting door Visit 

Wadden. Betrokkenheid van lokale belanghebbenden is essentieel voor beheer van waddenfoodroutes na afloop van 

het programma. Kanttekening: De voorbeeldfoodroutes vestigen vanuit het voedselthema aandacht op 

bezienswaardige plekken in de regio en hun onderling verband. De routes zijn niet dwingend; onderdelen kunnen los 

van elkaar worden bezocht. Een route is publiek beschikbaar en wordt toegevoegd aan de regionale toeristische 

infrastructuur.       

Voor de waddengastronomie-ontwikkeling worden culinair experts betrokken van hotelscholen uit de drie 

waddenprovincies (Mbo en Hbo), alsmede landelijke en lokale topkoks verbonden met het ‘Dutch Cuisine- netwerk’ 

van chefkoks. Nieuwe receptuur met kennisoverdracht aan horeca ondernemers en andere koks in het 

waddengebied worden in Fase 1 van het programma op gang gebracht (2021-2022). De kwaliteit van bestaande 

waddengastronomie komt op een hoger plan, wat het aanbod voor de culinaire liefhebber versterkt. In de vervolgfase 

(Fase 2) wordt dit aanbod verbreedt binnen de horeca- en restaurantwereld, met name in de kustregio’s.    

Kennisoverdracht over waddenfoodroutes en waddengastronomie richt zich op lokale streekproducenten, de 

toeristische sector, de horecabranche in de drie waddenprovincies en de consument in het waddengebied. Dat geeft 

een stevige onderbouwing van Werelderfgoed Waddenzee als bestemming van duurzaam toerisme. Stichting 

Waddengroep bezit als enige brancheorganisatie in de waddenregio een forse achterban (ruim 300) van duurzaam 
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werkende ondernemers die het keurmerk Waddengoud voeren: in land- en tuinbouw, fruitteelt, visserij en horeca. 

Ook toeristische ondernemers voeren het Waddengoud keurmerk, zoals waddenspecifieke verblijfsaccommodaties 

en organisatoren van belevingsactiviteiten in de waddenregio.  

Het toeristisch aanbod wordt met dit programma zo versterkt met het ontwikkelen en implementeren van 

voorbeelden, testmaterialen en proeflocaties. Dit kan door andere geïnteresseerden in het waddengebied worden 

overgenomen.  

2.1.5 Aansluiting bij provinciaal landbouwbeleid 

Naast toeristische beleidsvisies  (zie par. 1.5.) sluit het programma Waddengastronomie versterkt 

Werelderfgoedbeleving ook aan bij landbouw- en voedselontwikkeling van de drie waddenprovincies. Zo streeft 

Noord-Holland naar natuurinclusieve landbouw in 2030 (akkerbouw, veeteelt en bollenteelt) en stond de provincie via 

het project BioValley mee aan de wieg van een cluster (nu vereniging) van biologische boeren in de Kop van Noord-

Holland (‘Bio-NH’). Ook het landbouwbeleid van Groningen en Fryslân zet in op verduurzaming van de sector. 

Groningen streeft naar een agrarische sector die mede koploper is op het gebied van innovatie, dierenwelzijn, 

energie en milieu, en een sector die bijdraagt aan behoud van natuur en landschap en het vergroten van 

biodiversiteit. Fryslân wil in deze coalitieperiode van het provinciebestuur ervoor zorgen dat de Friese ‘vier sterren’ 

landbouw er een vijfde groene ster bij krijgt. Groningen en Fryslân werken hier  - samen met Drenthe - onder meer 

aan via de ‘Regiodeal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland’. Met de beleidsvoorbereiding van een integrale 

‘voedselvisie’ en Masterplan Biodiversiteit zoekt ook provincie Noord-Holland naar wegen voor een integrale transitie 

naar duurzame landbouw en visserij, en consumentenbewustwording over het belang van ecologisch verantwoord 

voedsel als voorwaarde voor duurzame economie (zie eerder, par. 1.5). Aandacht voor ecologisch voedsel en Smaak 

van de Wadden als een kernkwaliteit van duurzaam waddentoerisme sluit aan bij landbouwontwikkeling in de 

waddenprovincies. 

2.2 Doel en ambitie van het programma  
Bovenstaande contextanalyse komt terug in de opzet van het programma: doelstellingen, output en organisatie van 

het programma.  

 

2.2.1 Ambitie    

De ambitie is: ‘Vestiging van een culinaire traditie van hoogwaardige waddengastronomie, gedragen door duurzame 

streekeigen producenten en culinaire (toeristisch) ondernemers en verbonden met beleving van het Werelderfgoed 

Waddenzee als bakermat van authentieke smaak, gezonde voeding en bewust leven.’  

In marketingtermen sluit dit aan bij eigenschappen van het doelgroepprofiel Nora (zie toelichting hieronder) en bij een 

groeiende groep culinaire toeristen. De toeristische destinatiemarketing betreft het hele waddengebied: kustgebied, 

de Waddenzee en de eilanden. De looptijd van het programma is gesteld op vijf jaar: 2021 – 2026.  

 

Deze lange termijn ambitie is tweeledig:  

1. (Inter)nationale erkenning van de gastronomische kwaliteit van de Waddenregio: ‘Dutch Wadden Cuisine’.  

2. Behoud van duurzaam streekeigen ondernemerschap als voorwaarde voor alle duurzaam toerisme in het 

waddengebied.  

 

2.2.2 Doelen, output en outcome 

Om de ambitie te realiseren zijn drie concrete doelen bepaald:  

1. Regionale belevingsclusters: Lokale samenwerking (clustervorming) van streekproducenten, toeristisch 

ondernemers, horeca, cultureel erfgoed en regiomarketeers voor de ontwikkeling van nieuw toeristisch aanbod voor 

Werelderfgoed Waddenzee verbonden met waddengastronomie en het thema voedse (zie schema .   
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2. Kennisontwikkeling en -overdracht:  Kennisontwikkeling en -overdracht vanuit regionale belevingsclusters en 

door culinaire experts over respectievelijk voedsel-en-landschapsbeleving en waddengastronomie. Gericht op 

waddenbrede netwerkvorming van horecaondernemers, toeristisch ondernemers en de voedselconsument (zie 

bijlage 8, schematische weergave Belevingsclusters). 

3. Publieksbekendheid waddengastronomie en waddenvoedselassortiment: Eigen burgers, toeristen en 

professionele afnemers bekend maken met de kwaliteit en het aanbod van een jaarrond assortiment van duurzaam 

waddenvoedsel en bijbehorende waddengastronomie. Het assortiment van visserij en eilandspecialiteiten is verbreed 

met ecologische land- en tuinbouwproducten uit het zeekleigebied van de waddenkust. Positionering van 

waddengastronomie in de landelijke en internationale markt met een sterke verankering van een waddenculinaire 

traditie in het waddengebied. 

Output fase 1 (2021-2022) 

De beoogde output voor de eerste twee jaren per werkpakket is: 

WP-1 

● Een voedselketennetwerk van 50-60 ‘groene’ ondernemers in het waddengebied. 

● Na twee jaar (Fase 1) functioneren tenminste 23 belevingsclusters, verbonden met Waddenfoodroutes en 

belevingsprogramma’s. Van de 23 zijn 18 gelokaliseerd in het kustgebied. Het levert met name in het 

waddenkustgebied een hogere horecaparticipatie op (van 2,5% tot 13,5%)  en verhoging van 

verblijfsrecreatie en bezoekersaantallen. 

● Ontwikkeling + test van een prototype regionale coöperatieve online marktplaats Smaak van de Wadden. De 

test vindt plaats bij tenminste drie proeflocaties van geïnteresseerde lokale ondernemers: twee op de 

eilanden (Texel en Ameland) en één in het Fries-Gronings kustgebied (Engwierum). Er wordt verder 

inspanning verricht om aan de Eems-Dollardkust (Loppersum e.o.) ook een test voor een online marktplaats 

van de grond te krijgen.   

● Waddenfoodroutes: In het eerste jaar (2021) wordt een basis gelegd met minimaal één route per subregio 

waddenbreed (9  kustregio’s + 5 eilanden = 14). In het tweede jaar (2022) wordt een tweede foodroute in 

elke kustregio (= 9x) gerealiseerd, en daarnaast zeker 3 tussen waddenkust en een eiland (een 

waddenfoodroute met bijvoorbeeld een zeilschip van de bruine vloot over de Waddenzee). Zo ontstaan in 

Fase 1 minimaal 26 waddenfoodroutes verspreid in alle waddenregio’s, vooral in het kustgebied.  

● Elke foodroute omvat minimaal 20 lokale ‘Points Of Interest’ (POI) verbonden door het voedselthema. Deze 

POI’s kunnen een landschappelijk kenmerk zijn (bv. kweldernatuur, terp & wierde, zilte bodem), een 

voedselproductielocatie (van streekproducenten: landbouw, visserij), een horecagelegenheid met 

waddengastronomie, relevant cultuurhistorisch erfgoed in de regio (bv. graanmolen, bierbrouwerij, 

zoetwaterbron, visserijmusea, etc.)     

WP-2 

● Nieuwe receptuur wordt ontwikkeld aan de hand van de ‘Waddenschijf van Vijf’ per seizoen. Bijvoorbeeld in 

de zomer: lamsvlees, zeekraal/aalbessen, zilte aardappel, waddenmossel en lokale granen. Receptuur 

wordt samengebracht in een voor alle ondernemers toegankelijke database (illustratie Waddenschijf van Vijf, 

zie bijlage 4). 

● Een webportal/community waar culinaire kennis over waddenproducten en de waddenkeuken wordt 

uitgewisseld.  

● 40 lokale koks zijn door topkoks opgeleid in het werken met waddenproducten 
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● 200 groene ondernemers hebben deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten waarin de kennis van 

waddengastronomie in de verschillende regio’s wordt uitgewisseld.  

● Een programma van het Centre of Expertise Service Economy (CoE) van NHL Stenden Hogeschool dat 

kennisontwikkeling op het gebied van waddengastronomie en culinair toerisme organiseert, waarbij alle 

relevante kennisinstellingen in het waddengebied ( = WO, HBO en MBO) worden betrokken.  

● Een scholingsmodule Waddengastronomie voor ondernemers en toeristische gidsen, die aansluit 

bij bestaande werelderfgoedtrainingen (een verdiepingscursus). 

● Meer kennis over mogelijkheden voor culinair toerisme, door vakondernemers opgedaan tijdens 

uitwisselingsbijeenkomsten en veldexcursies. Specifieke waddenproducten staan centraal zoals schaal- en 

schelpdieren, vis, zilte teelt, duinplanten, en zilte veeteeltproducten.  

● Een waddenbrede nulmeting naar waddengastronomie en culinair toerisme en een innovatief kwalitatief en 

kwantitatief monitoringsysteem dat bij individuele ondernemers kan worden uitgezet. 

 
Waddenschijf van Vijf voor elk seizoen (zie ook bijlage 4) 

WP-3 

● Een op zichzelf staand marketingconcept rond waddengastronomie en de jaarlijkse Maand van het 

Waddenmenu. 

● Een jaarrond programma (smaakcampagne) met elke maand voedselproducten in beeld gebracht (a.d.h.v. 

cyclus planten, zaaien, oogsten, vissen, plukken, bereiden) met inspirerende informatie zoals verhalen van 

de makers, recepten en bereidingen. 

● Een jaarlijks culinair hoogtepunt rond de Maand van het Waddenmenu (in sept-okt met feestelijk 

startmoment), waarbij zowel de voedselproducent, de plaats van herkomst van voeding, en de horeca 

ondernemer centraal staan (dit naast en aanvullend op het reguliere marketingprogramma van Visit 

Wadden). 

● Een proefpanel en -podium van Innofest met live shows, Wad Test Teevee en meer, dat met name 

onbekende waddenproducten van het kustgebied onder de aandacht brengt en ondernemers helpt 

productinnovaties verder te brengen.  

 

Output fase 2  (2023-2026): eindresultaten 

● Een voedselketen netwerk van minimaal 300 ‘groene’ ondernemers in het waddengebied. 

● Vergroting van het aantal regionale belevingsclusters in het kustgebied: van 9 naar 18. Dit naast de 

bestaande 5 eilandclusters en de clusters voor 3 verbindingsroutes tussen de kust- en eilanden (Wieringen - 
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Texel/Oudeschild; Holwerd-Terschelling/Oosterend; Groningse havenplaats (bijv. Delfzijl of Lauwersoog) - 

Schiermonnikoog).  

● Aanvulling met 24 foodroutes tot een totaal van tenminste 50 waddenfoodroutes ontwikkeld in Fase 1 + Fase 

2 ter versterking van de ‘werelderfgoedbeleving’. Het streven is een verdeling van 35 routes in het 

waddenkustgebied en 15 op de eilanden.  

● Verbreding van receptuur en bekendheid van waddengastronomie in de horeca- en restaurantwereld. 

Ondernemersparticipatie voor waddengastronomie in het waddengebied als geheel groeit van 13,5 % naar 

55% van de bedrijven.  

● Toeristische groei in het aantal mensen (66.000 extra kwaliteitstoeristen) die het waddengebied bezoeken. 

Dit levert minimaal 25.000 extra toeristische overnachtingen op met dito inkomsten. Het vergroot de 

werkgelegenheid in de voedselketen en de toeristische sector met 75 arbeidsplaatsen (toelichting: zie bijlage 

Business Case).  

● Nieuwe Dutch Cuisine receptuur met de Waddenschijf van Vijf: Minimaal 10 per voedselproduct =  50 

recepten in totaal. Dit naast tientallen overige nieuwe recepten en producten voor waddengastronomie.  

● Uitbreiding van het aantal online marktplaatsen met een waddenbreed voedselassortiment naar de andere 

waddenregio’s. Naar voorbeeld van de vier proeflokaties (Fase 1) op Texel en Ameland, in Engwierum 

(Noordoost Fryslan) en in de Eems-Dollard regio. 

● Een gevestigde jaarlijkse traditie van Maand van het Waddenmenu als podium voor waddengastronomie en 

voedselbelevingsprogramma’s in het Werelderfgoed Waddenzee. Gedragen door samenwerkende 

ondernemers in de toeristische sector, horeca en voedselproducenten.  

● Waddengastronomie bezit een prominente plaats in de verhaallijn Dutch Food & Cuisine (Nederlandse 

keuken) op de nationale promotiewebsite van het Nederlands Bureau voor Toerisme (www.holland.com). 

● Nederland heeft met de waddengastronomie voor het eerst een vermelding op de wereldwijde ranking van 

de World Tourism Organization van de VN (UNWTO). 

Outcome 

Het programma werkt met specialistische kennis van culinaire experts (topkoks landelijk en regionaal) en de 

specialistische kennis van lokale experts en  ondernemers over voeding, waddennatuur en -landschap. Een 

belangrijke outcome is kennisoverdracht door deze experts naar een bredere groep van ondernemers en 

geïnteresseerde inwoners van de waddenregio.     

 

Nieuw, met elkaar verbonden aanbod van waddengastronomie in de horeca leidt ertoe dat na vijf jaar ontwikkelwerk 

(met toename van het aantal culinaire toeristen, overnachtingen, omzet en banen) er nieuw elan is ontstaan voor 

ondernemers in het waddengebied om succesvol te ondernemen in de duurzame voedselketen (landbouw en visserij) 

en de toeristische sector. Toeristische bezoekersaantallen  in het kustgebied zijn  substantieel verhoogd in relatie tot 

de Waddeneilanden.  

 

Versterking van de voedselketen gebeurt door hogere omzetten, bredere afzet onder bezoekers en bewoners (via 

horeca, retail en via directe verkoop van producenten8), clustering en verbeterde distributie van een breder 

voedselassortiment uit het waddengebied, meer korte ketens tussen producent en consument en kennisoverdracht 

 
8 Zogenaamde ‘korte ketens’ in het jargon. 
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van experts en pioniers naar een grotere groep ‘Early Adopters’9. De ambitie is dat in Fase 1 van dit programma 

(2021-2022) de groep Innovators onder ondernemers in de waddenregio (2,5% van de bedrijven) is verbreed naar 

een groep van Early Adopters (ca. 13,5% van de bedrijven). 

 

Fase 2 van het programma streeft naar doorontwikkeling van het toeristisch aanbod per regio, dat ontwikkeld is in 

Fase 1: foodroutes als werelderfgoedbeleving,  receptuur waddengastronomie. Uitbreiding van de groep voorhoede-

ondernemers naar het middensegment: van Early adopters naar Early majority aanbieders van waddengastronomie 

en werelderfgoedbeleving (zie toelichting Gefaseerde Planning, in par.4.1).   

Bij de evaluatie van uitkomsten van Fase 1 wordt oa. gekeken naar consequenties voor de ontwikkeling van vraag en 

aanbod van streekeigen voedselaanbod (zie: Risicoanalyse voedselaanbod keten in de bijlage Business Case). 

      

2.3 Initiatiefgroep en partners 
Toelichting van de achtergrond en inbreng van de drie initiatiefnemers - Stichting Waddengroep, NHL Stenden 

Hogeschool en Visit Wadden -, alsmede van belangrijke projectpartners zoals de ngo Waddenvereniging.  

 

2.3.1 Stichting Waddengroep  

De Stichting is de grootste organisatie in het waddengebied van telers, vissers, boeren, toeristische en culturele 

ondernemers die met duurzame streekproducten werken  (140 licentiehouders en 200 toeleveranciers). De Stichting 

treedt op als penvoerder van dit programma en werkt op regionaal niveau onder meer samen met toeristisch 

ondernemers en  aanjagers van regiomarketing als contactmedium. De Stichting werkt ook nauw samen met lokale 

ondernemers in regionale verbanden, zoals Agrarische Natuurverenigingen, boerencollectieven zoals De Waadrâne 

in NO Fryslân en duurzame vissers in Wieringen, een vereniging Wierde en Dijk in Groningen, Natuurlijk Oosterend, 

het Amelands Produkt, Echt Texels Product. Een aantal Groningse leden van Stichting Waddengroep werkt sinds 

2019 samen met Visit Wadden voor uitwerking van aanbod voor de verhaallijn ‘Smaak van de Wadden (zie: 

https://www.VisitWadden.nl/nl/verhalen/smaak-van-de-wadden/waddengoud).  

 

Stichting Waddengroep 

In 1996 is Stichting Waddengroep gestart met het promoten en steunen van bedrijven die echte en eerlijke 

streekproducten in het waddengebied produceren. In 1998 is zij samen met Amelander ondernemers ‘het 

Amelands Produkt’ begonnen. In 2003 heeft de Stichting het streekkeurmerk ‘Waddengoud’ opgericht 

omdat er behoefte was aan een onafhankelijk keurmerk voor waddenproducten. Sinds 2010 ondersteunt 

Waddengoud ook ander waddenaanbod dat de waarden en normen van Werelderfgoed Waddenzee 

nastreeft. Bijvoorbeeld restaurants, verblijfsactiviteiten, belevingsactiviteiten, kunst, fotografie en 

informatievoorziening. Zie verder: https://www.visitwadden.nl/nl/verhalen/smaak-van-de-

wadden/waddengoud. De achterban van Stichting Waddengroep is gespreid aanwezig in het hele 

kustgebied: tussen Den Helder en Delfzijl en alle Waddeneilanden.  

 

De initiatiefnemers kiezen bij het waddenstreekproduct uitsluitend voor duurzame productiemethoden, die rekening 

houden met de natuur- en landschapswaarden van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Ecologisch 

 
9 Volgens de innovatie-theorie van Rogers, die veel in marketing wordt gebruikt en die uitgaat van vijf fasen van acceptatie 
van vernieuwing: innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards. 
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verantwoorde voedselproductie kan via verschillende systemen.10 Deze ruimte wordt oa. geboden door het landelijk 

erkende streekproductsysteem (www.streekproduct.nl). Laatstgenoemd systeem is toetssteen voor elke 

voedselproducent in het waddengebied die aan dit programma wil deelnemen. Gebruik van dit  streekproductsysteem 

vergemakkelijkt ‘benchmarken’ van de waddenregio met andere gebiedsdelen in Nederland, die actief zijn met 

duurzame streekproducten en lokale gastronomie. Bijvoorbeeld Zeeland (“Zeker Zeeuws”), Het Groene Hart (“Groen 

Hart streekproducten”) en de Veluwe (“Erkend Veluws Streekproduct”). Verkennende expedities voor ondernemers 

naar dergelijke regio’s zijn meegenomen in het kader van kennis delen over ‘best practices’.  

 

2.3.2 NHL Stenden Hogeschool  

NHL Stenden Hogeschool verzorgt op verschillende locaties in Noord-Nederland en in het buitenland (Quatar, Zuid-

Afrika, Bali) associate degree, bachelor-, en masteropleidingen en biedt deze aan in voltijd, deeltijd of duale 

(werk/leer) vorm. De opleidingen zijn georganiseerd in 14 academies. Binnen de academies zorgen lectoraten, 

onderzoeksgroepen en centres of expertise (CoE) met (gesubsidieerde) onderzoeksprojecten voor de verbinding 

tussen onderwijs, onderzoek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Opleidingen en onderzoek 

bevinden zich ondermeer op culinair, toeristisch en recreatief gebied (Academy Leisure and Tourism Studies,  

Hogere Hotelschool, Retail & Small Business Management).Deze worden voornamelijk verzorgd in de hoofdvestiging 

in Leeuwarden.  

 

Het Centre of Expertise Service Economy van NHL Stenden werkt samen met ondernemers, beroepsonderwijs en 

onderzoeksorganisaties elders in het land, zowel op internationaal en provinciaal niveau. Partnerships bestaan met 

de Stichting Waddengroep, de Waddenvereniging en Visit Wadden.  

 

In dit waddengastronomie programma zijn activiteiten georganiseerd volgens het model van het Toerisme Collectief 

Friesland/TCF (zie par.3.3, Werkpakket-2). TCF heeft als doel het innovatief vermogen van Friese 

gastvrijheidsondernemers, en de kwaliteit van het beroepsonderwijs (Mbo + Hbo) voor onderwijs en praktijkgericht 

onderzoek te verbinden en in dienst te stellen voor grote maatschappelijke opgaven. Dit programma is zo’n opgave. 

De ambities worden gerealiseerd in een ‘triple helix’ samenwerkingsmodel van ondernemers, beroepsonderwijs en 

toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

 

NHL Stenden: Centre of Expertise Service Economy 

Aan het Centre of Expertise Service Economy (CoE) van NHL Stenden Hogeschool zijn de academies 

verbonden van Leisure, Tourism & Events, Hotel Management School, Commerce & International 

Business, Communicatie & Creative Business. Het CoE gaat in co-creatie opdrachten aan met 

ondernemers in de sectoren van gastvrijheid, retail en creative business (‘service economy’). Daarbij 

worden oplossingen, producten en adviezen bedacht vanuit het perspectief van verschillende 

beroepsopleidingen. Deze publiek-private samenwerking staat los van het regulier onderwijs in de 

opleidingen. Voor toegepast onderzoek kunnen studenten van de verschillende opleidingen ingezet 

worden. Het CoE werkt oa. samen met het European Tourism Futures Institute (ETFI) van NHL Stenden. 

ETFI heeft expertise opgebouwd over de toeristische ontwikkeling in het waddengebied. Surveys zijn 

ondermeer uitgevoerd voor het Waddenfondsproject Wij & Wadvogels en PROWAD-link. 

 

 
10 Denk aan: biologische keurmerken (SKAL, EKO, Demeter). Of On the way to planet proof, AH Duurzame zuivelketen, 
Beter Leven (vanaf twee sterren), Productie en behoud van (oude) landrassen, MSC of duurzaamheidsreglement voor 
bijvoorbeeld kleinschalige kustvisserij/geïntegreerde visserij. 
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Het CoE belegt de coördinatie van haar bijdrage aan dit programma bij een programmamanager. Een van de lectoren 

die in het CoE participeren is inhoudelijk bij de uitvoering betrokken. Een onderdeel van Werkpakket 2 (trainingen en 

ondernemersbijeenkomsten) verloopt in samenwerking met de Waddenvereniging.   

 

2.3.3 Visit Wadden 

Visit Wadden, bestaande uit Marketing Groningen, Merk Fryslân en Holland boven Amsterdam, verzorgt via 

Werkpakket 3 de nodige marktbewerking om in vijf jaar tijd van een non-existent thema tot een erkende culinaire 

waddentraditie te komen. Naast de reguliere taken van Visit Wadden in het programma Vermarkten (zie bijlage 8,  

destinatiemarketing volgens het Werkplan 2021-2023) gaat het om acties in het kader van Programma Versterken 

Werelderfgoed Waddenzee die gericht zijn op het versterken van zwakke (of ontbrekende) schakels in de toeristisch-

recreatieve infrastructuur. Zoals in dit programma: het versterken van maatschappelijk draagvlak, het vergroten van 

ondernemersparticipatie, en consumentenbewustwording over het nieuwe toeristische en culinaire aanbod in de 

waddenregio.  

 

Bij “Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving” gaat het om bekendheid te vergroten bij ondernemers en 

de regionale bevolking over een verbreed waddenvoedselassortiment en daarmee verbonden kennis en verhalen 

over de duurzame voedselproductie in natuur en landschap van het kustgebied. Een jaarronde ‘smaakcampagne’ en 

de jaarlijks terugkerende Maand van het Waddenmenu zijn belangrijke onderdelen van deze bijdrage aan het 

programma. Voor Visit Wadden is als (mede-) initiatiefnemer een vaste rol weggelegd in de governance, het 

kernteam en ondersteuning van werkzaamheden van de projectorganisatie en haar partners.  

 

2.3.4 Waddenvereniging 

De Waddenvereniging is Nederlands grootste particuliere organisatie die opkomt voor de belangen van flora en fauna 

in het Waddengebied, in het bijzonder de Waddenzee. De vereniging biedt ook educatieve trainingen, cursussen en 

excursies aan gidsen, ondernemers en andere geïnteresseerden over de kernwaarden en kenmerken van 

Werelderfgoed Waddenzee. In dit programma coördineert de Waddenvereniging m.m.v. Visit Wadden met name 

kennisoverdracht en netwerkbijeenkomsten tussen ondernemers omtrent Waddenfoodroutes en 

werelderfgoedbeleving (onderdeel Werkpakket-2/Centre of Expertise). Lokale experts en waddenondernemers uit de 

regionale belevingsclusters geven gastpresentaties op deze netwerkbijeenkomsten.  

 
Overige (regionale) ondernemersplatforms: De opzet van belevingsclusters in de waddenregio’s betekent dat het 
programma op lokaal niveau steunt op tal van samenwerkingsrelaties met andere partijen in het waddengebied, zoals 
natuurorganisaties, plaatselijke ondernemersplatforms voor horeca, detailhandel en toeristische 
verblijfsaccommodaties (B&B’s bijvoorbeeld), leveranciersnetwerken van streekproducenten, streekmusea en andere 
bezoekerscentra in de regio (zie Projectorganisatie in hoofdstuk 4).  
 

2.4 Toeristische doelgroep  
Landelijke prognoses stellen dat Nederland tot 2030 ruwweg 50% groei van toerisme tegemoet ziet. Of de 

Coronacrisis deze prognose gaat verstoren, moet nog blijken. De (lichte) verruiming van corona beperkingen in de 

zomermaanden van 2020 bleek niet ongunstig voor herstel van toeristisch-recreatief bezoek aan het landelijk gebied 

in het noorden. Aanbod voor gastronomisch toerisme sluit aan bij het marktsegment van duurzaam toerisme waar 

Visit Wadden zich ook op richt. Het doelgroepprofiel ‘Nora’ is vooral te vinden in stedelijke gebieden, zoals de 

Randstad, het Ruhrgebied en Antwerpen.  

 

De duurzame  ‘culinaire’ toerist bestaat uit twee subdoelgroepen. Een deel bepaalt zijn of haar bestemming op basis 

van de regionale keuken: dit is de nichemarkt van slowfood-aanhangers. Er is een groter deel van de Nora-doelgroep 

die naar het gebied komt voor natuur en cultuur, de rust en de ruimte. Zij waarderen streekeigen gastronomie 

vanwege authentieke smaak en het duurzaam karakter, en vinden het leuk om culinaire activiteiten te ondernemen. 
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Tot deze groep behoren ook cultuurtoeristen, zoals Oerolgangers en bezoekers van Into the Great Wide Open 

(Vlieland) en Sense of Place (de landschapskunst in ontwikkeling langs de waddenkust). Authentieke waddenmenu’s 

verbonden met landschapsbeleving sluiten aan bij dit breder cultuurtoerisme.  

 

Dit soort kwaliteitsbezoek, gevoed door peergroups, influencers en reguliere kwaliteitsmedia (Trouw, Volkskrant, 

NRC, VPRO, Lonely Planet etc.), zoekt authentieke producten en belevingen. Ze zoeken ervaringen ‘off the beaten 

track’, weg van het massatoerisme, en komen graag op plaatsen waar zij de bevolking ontmoeten, zoals lokale 

vissers, fruittelers of boeren. Kernwoorden voor ‘Nora’ zijn: ontdekking van cultuur en mensen, authenticiteit, verrast 

worden, lokale gerechten en persoonlijke verrijking. Gastheren en -vrouwen van met name kleinschalige 

accommodaties en belevingsactiviteiten zijn in staat om in te spelen op deze kernwoorden. Zij participeren ook in de 

regionale belevingsclusters van dit programma en in de Maand van het Waddenmenu.  

 

 
Rijsdammen, een beleefplek langs het waddenkustgebied. 
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3. Activiteiten 
 

3.1 Ordeningsprincipes 
Alle programma-activiteiten krijgen vorm vanuit principes van duurzaam toerisme en netwerkeconomie. Dit draait 

telkens om de wisselwerking tussen natuur, landschapsbeleving en waddengastronomie. 

 

Duurzaam toerisme is de ervaring van een gebied door bezoekers, waarbij balans en wederkerigheid bestaat 

tussen ‘people, planet en profit’:  

● people: participatie van mensen en bijdragen aan de leefbaarheid.  

● planet: ecologisch draagkracht van een gebied, minimaliseren van negatieve impact en optimaliseren van 

positieve impact op de natuur- en landschapswaarden.  

● profit: bijdrage aan de economische ontwikkeling en een financieel stabiele omgeving.  

Hulpinstrument bij toepassing van principes voor duurzaam toerisme is The Charter of Sustainable Tourism.11  Het 

charter schetst processtappen om duurzaam toerisme bottom up te organiseren in samenwerking met stakeholders in 

het gebied (‘the local first’). Een al bestaand gastheren/-vrouwennetwerk is vaak bruikbaar om op voort te bouwen. 

Bijvoorbeeld door dergelijke partijen de status van “preferred supplier´ te geven, mits ze voldoen aan duurzame 

kwaliteitscriteria (in casu: een duurzaam kwaliteitskeurmerk).  

Het Charter benoemt als focusgebieden van duurzaam toerisme: 

- Bescherming van natuur, waardevolle cultuurlandschappen, biodiversiteit en cultureel erfgoed;  

- Inzet van toerisme om bescherming te ondersteunen;  

- Terugdringen van de CO2-footprint, inzet van duurzaam vervoer, tegengaan van vervuiling;  

- Faciliteren van veilige toegankelijkheid, de kwaliteit van voorzieningen, en speciale beleving van beschermde 

natuurgebieden voor alle bezoekersgroepen;  

- Effectieve en verantwoorde publiekscommunicatie, met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid;  

- Monitoring van bezoekersaantallen en de effecten van bezoekers op natuur en omgeving. 

Werken volgens The Charter of Sustainable Tourism geeft ook invulling aan de trilaterale strategie ‘Duurzaam 

Toerisme in de bestemming Werelderfgoed Waddenzee’ van de werelderfgoedorganisatie. Stakeholders in het 

gebied een sleutelrol geven in het uitdragen en beschermen van de ‘outstanding universal values’ van het 

Werelderfgoed, alsmede consistente communicatie en marketing van het toeristisch kwaliteitsaanbod is een van de 

vier strategische doelen. Ook de trilaterale strategie werkt met het duurzame uitgangspunt dat toeristische 

ontwikkeling goed moet zijn voor ´people, planet en profit´.  

Netwerkeconomie De belangrijkste spelers in het netwerk van Waddengastronomie versterkt 

Werelderfgoedbeleving zijn lokale ondernemers en culinaire specialisten. Horeca, toeristisch ondernemers en 

duurzame voedselproducenten spelen een rol in een integrale voedselketenbenadering. De belevingsclusters zijn van 

fundamenteel belang voor het effect van dit programma. Alles wat het programma organiseert, zowel bij de 

foodroute/online marktplaats ontwikkeling als ook bij kennisoverdracht en Maand van het Waddenmenu, faciliteert dit 

waddenbrede netwerk. Na afloop van het programma zullen regionale samenwerkingsverbanden, die zich 

waddenbreed versterkt hebben, de resultaten blijven dragen. De reguliere vermarkting door provinciale en 

subregionale regiomarketing moet kunnen rekenen op instandhouding van dit nieuw toeristisch aanbod.  

 
11 https://www.biospheretourism.com/en/world-charterfor-sustainable-tourism/25 
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In lijn met de duurzame ordeningsprincipes onderscheidt het programma twee niveaus van netwerken: subregionaal12 

(=Waddenregio’s) en Waddenbreed/ interregionaal. Het subregionale netwerk wordt geactiveerd door de activiteiten 

van Werkpakket-1. Het waddenbrede netwerk ontstaat door scholing en netwerkbijeenkomsten van Werkpakket-2.  

Werkpakket 1 en 2 vormen zo samen de kern van het programma. Het derde werkpakket faciliteert de kernactiviteiten 

en zorgt in een paar jaar tijd voor publieke (h)erkenning van een waddenculinaire traditie en 

consumentenbewustwording van een verbreed waddenvoedsel assortiment.  

 

3.2 Waddenfoodroutes en online marktplaatsen (Werkpakket-1) 
● Coördinatie en technische ondersteuning: Stichting Waddengroep 

● Uitvoering: lokale ondernemers en regiokenners  (landbouw, visserij, toerisme, horeca, cultureel 

erfgoed), aanjagers regiomarketing, m.m.v. regionale ondernemersplatforms 

 

In Werkpakket-1 ontwikkelen de  (sub)regionale ‘belevingsclusters’ twee producten: Waddenfoodroutes en een 

prototype van online marktplaatsen ‘Smaak van het Wad’. (1) Waddenfoodroutes met een waddenspecifiek 

voedselthema zijn gerelateerd aan streekproducenten en relevante ‘points of interest’ in de landschappelijke 

omgeving. De routes maken deel uit van gratis toegankelijke publieke infrastructuur. Ze zijn ook (test)voorbeelden en 

inspiratiebron voor andere route-ontwikkeling: in eigen omgeving of elders in het waddengebied met een andere 

‘couleur locale’ van hetzelfde thema. De routes worden volgens een vast format uitgewerkt en qua content 

aangeleverd bij Visit Wadden. Deze verwerkt de content op haar website en neemt het mee bij andere acties, 

campagnes en uitingen (= reguliere marketinginzet). 

 

(2) De online marktplaatsen Smaak van het Wad presenteren aan de consument en horecaondernemer in het 

waddengebied een breed assortiment van duurzaam waddenvoedsel. Ze verwijzen liefhebbers naar 

Waddenfoodroutes in de eigen regio (doorgelinkt vanaf de website Visit Wadden). De online shops bouwen voort op 

bestaande coöperatief samenwerkende lokale ondernemers, te beginnen op drie proeflocaties: Texel, Ameland en 

het Noordoost-Friese en West-Groningse kustgebied. Daarnaast willen we een vierde in de regio  Eemsdelta 

realiseren. Gezamenlijk kenmerk: elke online marktplaats biedt een breed voedselassortiment, van zowel de 

eilanden, de waddenzee en het kustgebied. De voorwaarde is coöperatieve samenwerking tussen lokale 

ondernemers om efficiënte aanvoer en distributie van voedselproducten mogelijk te maken.  

 

3.2.1 Waddenfoodroutes: werelderfgoedbeleving 

Waddenfoodroutes verbinden het voedselthema met de streekomgeving. De belevingsclusters van ondernemers en 

kenners van de regio vormen ontwikkelteams die in goed overleg samen routes bedenken en uitwerken. De routes 

worden, zoals gezegd, ontsloten via de verhaallijn ‘Smaak van de Wadden’ (website www.visitwadden.nl) die qua 

content gekoppeld is aan de Stichting Waddengroep (database: ‘waddenfoodroutes.nl’). Ontsluiting is ook via de 

media van ondernemers en regiomarketing.  

 

Aanpak: in het eerste jaar van het programma (2021) wordt een basis gelegd met minimaal één kant en klare route 

per subregio; in het tweede jaar wordt een tweede foodroute in elke kustregio (9x) gerealiseerd en worden drie 

innovatieve verbindingsroutes ontwikkeld tussen de waddenkust en een eiland. De drie zijn regio-overschrijdend 

tussen de kust en de eilanden. Bijvoorbeeld: een verbinding overzee tussen Wieringen en Oudeschild (Texel);  

tussen Holwerd en Oosterend (Terschelling), en een (nog te bepalen) Groningse havenplaats (bijv. Delfzijl) en 

 
12 Het programma werkt met 14 subregio’s: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Den Helder (waarbij 
ook een deel van Schagen wordt meegenomen), Voormalig eiland Wieringen/Hollands Kroon, Afsluitdijk/Harlingen/Súdwest-
Fryslân, Waadhoeke (inclusief het gebied langs de voormalige Middelsee/Leeuwarden), Noardeast-Fryslân, 
Lauwersmeergebied, Het Hogeland, De Eemsdelta, Het Oldambt.  
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Schiermonnikoog. De belevingsclusters van laatstgenoemde 3 routes bevestigen ook de prioriteit van ontwikkeling in 

het kustgebied.     

 

Naast uitbouw van de foodroutes in Fase 2 van het programma, verschuift in Fase 2 de aandacht naar interregionale 

verbanden tussen de lokale bouwstenen ontwikkeld in Fase 1. Dit zal meer integrale promotie van de wadden, 

geworteld in lokale beleving, versterken. De foodroute voorbeelden in diverse regio’s illustreren meer generieke 

thema’s, geïnspireerd door karakteristieken van Werelderfgoed Waddenzee. Bijvoorbeeld thema’s als ambachtelijke 

visserij, zilte groenten, natuurinclusieve landbouw, waddenfruit en delicatessen. Per regio beleeft de bezoeker bij 

generieke waddenthema’s een andere couleur locale van hetzelfde onderwerp met betrekking tot voedselproductie, 

gastronomisch aanbod en landschappelijke beleving.      

 

Routeconcept 

Thema’s en voorbeeldroutes afkomstig uit de belevingsclusters worden getoetst aan de verhaallijn Smaak van de 

Wadden om dubbelingen in het aanbod te voorkomen. Lokale thema’s kunnen geïnspireerd zijn door kenmerken van 

het werelderfgoed die in de regio zichtbaar zijn en relevant zijn voor lokale voedselkwaliteit. Ook nieuwe 

themasuggesties uit de regio kunnen de verhaallijn Smaak van de Wadden voeden. De ‘verhalen’ over voeding en 

kernkwaliteiten van het werelderfgoed worden beleefbaar door lokale fiets- en wandeltochten.13 Wandelen heeft door 

corona (nog meer) aan populariteit gewonnen en leent zich goed voor beleefroutes. Dat is een kans voor het landelijk 

gebied aan de kust, waar voor wandelroutes nog veel lacunes bestaan in de toeristische infrastructuur. 

 

Voorbeeld van work in progress: fietsroute ’Boeren met een minimale foodprint’  

Thema:  “Duurzaam fijnproeven?’’ In het Groninger Hogeland werken boeren met en voor de natuur. 

Ontdek dit mooie landschap te voet of op de fiets. Kijk op: 

https://www.visitwadden.nl/nl/verhalen/bundel/boeren-met-een-minimale-foodprint.’’  

De aanhef verwijst naar een Waddenfoodroute, in casu als fietsroute in de maak, in het kader van de 

subsidieregeling ‘Toeristische themaroutes Groningen’. Deze is voor 2019/2020 verstrekt aan Stichting 

Waddengroep. De uitvoering gebeurt in afstemming met Visit Wadden/verhaallijn Smaak van de Wadden. 

 

Themabepaling  

Vier waarden zijn uitgangspunt bij het  bepalen van een thema voor een Waddenfoodroute: gericht op behoud van 

landschappelijke en natuurwaarden in het waddengebied:  

● ‘Wilde’ natuur in relatie tot wat eetbaar is. 

● Landschap- en cultuurhistorie: bv. oude gewassen of waddenculinaire tradities; bio-archeologische kennis over 

het eet- en teeltpatroon van vroegere terpbewoners 14  

● Natuurvriendelijke landbouw: Hoe en waar vertaalt voedsel van de zeeklei zich in seizoensgebonden 

waddengastronomie?  

 
13 Voor de eerste verhalen binnen de verhaallijn Smaak van de Wadden hebben Annette van Ruitenburg en Henk Pilat een 
inventarisatie gehouden. Hierop kwam veel respons, niet alleen voor de eigen onderneming, maar ook veel tips over collega-
ondernemers.  
14 Annette van Ruitenburg, Texels culinair publicist, en Lodewijs Dros, redactiechef bij Dagblad Trouw, werken aan het boek 
‘Eet Wads’ (https://www.annettevanruitenburg.nl/wads/eet-wads/).  Dit behandelt onder meer bestaande tradities. In kwelder 
bij Moddergat RUG is een experiment geweest voor verbouw van bonen en granen op zilt/zoete kweldergrond. Beleefbaar in 
Museum Fiskershuske van Moddergat en Museum Wierdenland .  
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● Duurzame visserij: Hoe en waar vertaalt seizoensgebonden aanbod zich in waddengastronomie?  

De uitgangspunten sluiten aan bij kernkwaliteiten van het Werelderfgoed Waddenzee die bezoekers met de  

foodroutes ter zee en ter land ontdekken. Terpen- en wierdenlandschap en oorspronkelijke landbouwgewassen; 

graan en hoogstam fruitbomen in het Gronings cultuurlandschap op het Hogeland en in de Eems-Dollard regio; de 

getijdendynamiek van de Waddenzee en betekenis voor kokkel-/oester-/mosselvangst; seizoensafhankelijke 

kustvisserij en de diversiteit in vissoorten en schelpdieren; regionale verschillen in zeekleibodem en smaakverschillen  

in voedselproducten (‘terroir’)’;  eilandnatuur van de duinen en bessenoogst (cranberry, duindoorn); lams- en 

rundvlees en zilte kweldernatuur. Een Waddengastronomisch aanbod, ontwikkeld met kennis over de herkomst van 

voedsel, leidt tot nieuwe natuur- en landschapskennis: te ervaren via waddenfoodroutes.   

 

Het foodrouteconcept is dynamisch en te verbinden met andere ‘erfgoedbeleving’ in het waddengebied. Zoals 

museale vissershuisjes met vangtuig van vissers, granen en peulvruchten die al in de tijd van terpen en wierden 

werden verbouwd; nachtelijke vaartocht met een historisch zeilschip inclusief droogvallen op het wad. Het laatste 

biedt een combinatie van werelderfgoedbelevingen:  streekgerechten van het wad aan boord genieten; Dark Sky 

beleving in de nacht aan dek; droogvallen en verder zeilen als concrete ervaring van de getijdendynamiek. Vooral de 

interregionale ‘foodroutes’ tussen de kust, op zee en de eilanden bieden veel afwisseling.      

 

Foodroutes en Points of Interest   

Elke foodroute combineert minimaal 20 lokale ‘Points Of Interest’ (POI). De POI’s geven kennis en vertellen 

authentieke verhalen over de relatie voedsel, natuur en waddenlandschap. POI’s kunnen zijn:  

● Beleefplekken: ervaring en kennis over de herkomst en productie van voedsel in het Waddengebied; vaak op 

bedrijfslocaties van boeren, vissers,  en/of producenten van bewerkt voedsel.  

● Sfeerrijke ‘mijmerplekken’ in het landschap of aan zee (zie toelichting hieronder)  

● Waddengastronomie gelegenheden: restaurants, eetcafés onderweg 

● Cultuurhistorische beleving van waddenvoedsel, zowel in de visserij als land- en tuinbouw 

● Verblijfsaccommodaties met Waddengastronomie, bijvoorbeeld B&B’s met streekproduct ontbijt 

● Waddenactiviteiten met culinair aanbod door belevingsondernemers. Bijvoorbeeld culinair verzorgd wadlopen, 

culinaire zeiltochten, culinaire cultuurmeeting aan het wad; waddenfestivals met culinaire smaaktests en 

presentaties (zie ook acties Maand van het Waddenmenu, in par. 3.4.). 

 

Toelichting Wadden Mijmerplekken: Het concept ‘’mijmerplekken’’ is bedacht door B&B ondernemers van het 

GastenGilde15 (Noordoost-Fryslân), maar is in het hele waddengebied toepasbaar. ‘Mijmerplekken’ zijn krachtige 

sfeerplekken, in het kustgebied maar ook op de eilanden. Bijvoorbeeld: bepaalde zeedijklocaties, boerenpaden 

tussen binnendijkse akkers en buitendijkse kweldernatuur; een  middeleeuwse kerk op terp of wierde, zilte vegetatie 

op een eeuwenoude kloosterlocatie, etc. Het zijn plekken waar de oorspronkelijke natuur en eeuwenoud 

cultuurlandschap zich manifesteren. Vaak als resultante van de wisselwerking tussen zee en mens, van vroeger tot 

nu. Mijmerplekken zijn vaak DE tips van lokale bewoners en gastheren. Voorkennis over het verband tussen 

waddennatuur en het landschap ter plekke kan de fantasie en verbeelding sterken.  

 

 
15 http://www.gastengilde.nl/ 
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Onbekend pad door het boerenlandschap in het waddenkustgebied (getipt als één van vele mijmerplekken). 

 

Praktische uitvoering 

Bij Waddenfoodroutes worden principes van The Charter of Sustainable Tourism toegepast volgens een vaste 

procedure. Het resultaat is niet alleen een route, maar ook netwerksamenwerking van een cluster lokale 

belanghebbenden/ ondernemers die na oplevering de route actueel houden en beheren. Belangrijk is het leereffect 

van ontwikkelteams in een belevingscluster. Ondernemers zien hoe ze de waarde van het landschap kunnen vertalen 

naar een aantrekkelijk toeristisch product, ook in relatie tot hun eigen bedrijf en verhaal. Bij het gezamenlijk uitdiepen 

van het verhaal van de route komt detailkennis boven tafel, die de ondernemers later met bezoekers van de route 

kunnen delen. Deze werkwijze is succesvol toegepast bij Waddenfoodroute-ontwikkeling op het Hogeland en in de 

Haven van Lauwersoog (geboekstaafd als het ‘Groninger themaroute praktijkmodel’). Bijlage 3 geeft  overzicht en 

inzicht in de Groninger foodroutes die zijn gepresenteerd of nog in ontwikkeling zijn (zie VisitWadden: 

https://www.visitwadden.nl/nl/bezoeken/routes/531104663/foodwalk-tussen-den-andel-en-warffum).  

Vaste procedure voor foodroute ontwikkeling: 

- Check het beoogde routethema bij Visit Wadden: is het voldoende aansprekend om uit te werken? 

- Werven, informeren, contact opnemen met bedrijven of beheerders van bezienswaardige locaties. Een 

volwaardige route vraagt zo’n 20 Points of Interest (‘hotspots’) 

- Achtergrondinformatie vergaren over het thema en beoogde hotspots16 

- Coördinaten bepalen voor precieze plaatsbepaling van hotspots 

- Uitstippelen van de route langs bedrijven en andere bezienswaardige locaties, waarbij zoveel mogelijk gebruik 

wordt gemaakt van bestaande routenetwerkstructuren 

- Fotografie (foto’s laten maken en/of regelen van rechtmatig gebruik van bestaand beeld), teksten schrijven over 

het thema, de voedselproducenten en andere hotspots 

 
16 In het voorbeeld van de waddenfoodroute ‘Boeren met een minimale foodprint’ is bijvoorbeeld eerst gezamenlijk 
vastgesteld wat ‘Boeren met een minimale foodprint’ betekent. Horaholm vult dat in als Bio 2.0 (Planty Organic) en 
Waddenmax als biologisch-dynamisch. Ook is gekeken hoe bij het wandelen over boerenwandelpaden de relatie tussen 
cultuurlandschap en Werelderfgoed Waddenzee inzichtelijk kan worden gemaakt.  
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- Eventueel: teksten voor een audiotour inspreken of videobeelden laten maken17 

- Eventueel: opslag en bewerking van audio- en/of videobestanden 

- De nieuwe Waddenfoodroute uitwerken en digitaliseren volgens het format van Visit Wadden 

-      Routecontent optimaliseren bij digitale beschikbaarstelling aan derden (VisitWadden; regiomarketing, 

       Route.nl)  

- Publicatie in print met open source software voor gebruik door ondernemers en toeristische 

arrangementen/promotie door provinciale en regiomarketing organisaties 

-     Netwerkevent organiseren voor publiekspresentatie c.q. feestelijke oplevering  

-     Afspraken over beheer en onderhoud  

 

Leidend bij de route-ontwikkeling is de kennis van stakeholders over de regio in relatie tot het voedselthema. Die 

werkwijze garandeert originele content die bestaande toeristische infrastructuur verrijkt en een link heeft met hotspots 

van lokale ondernemers (profit en non-profit) die belang hebben bij instandhouding van de route. Het sec vermarkten 

valt buiten dit programma en is de verantwoordelijkheid van individuele ondernemers, regiomarketing en de Visit 

Wadden-campagne.  

 

In het Groninger praktijkmodel worden ondernemers en aanjagers van regiomarketing uitgedaagd om arrangementen 

(product-marktcombinaties) rond de route te ontwikkelen. De ervaring in Groningen leert dat zowel ondernemers als 

de provincie en regiomarketeers hier hun rol pakken. Visit Wadden bijvoorbeeld zorgde voor (inter)nationale 

promotie, door vermelding van ‘Foodwalk Den Andel’ in reisgids Lonely Planet. Ondernemers creëerden hier los van 

de routebepaling extra ondersteunende voorzieningen en infomateriaal, zoals een zelfbedieningsterras voor 

bezoekers in Den Andel, een publiek informatiebord in de haven van Lauwersoog over de Haven Audiotour voor 

wandeltoeristen. 

 

De Oost-Groningse Eems-Dollardregio, alsmede de Friese en Noord-Hollandse waddenkust, krijgen vooral  aandacht 

voor foodroute-ontwikkeling. Van de beoogde 50 foodroutes zijn 35 verbonden met het kustgebied (inclusief 3 

verbindingsroutes tussen kust en eilanden) en 15 op de vijf eilanden. Locaties voor foodroute-ontwikkeling over 

visserij aan de kust zijn bijvoorbeeld Termunterzijl, Paesens-Moddergat en Den Oever. Andere producten die 

uitnodigen tot foodroutes in het kustgebied zijn lokale graansoorten (Emmertarwe, Baktarwe, Harde tarwe, Oerspelt, 

Rogge, Brouwgerst), bijzondere bonen en erwtensoorten, of mosterdzaad en koolzaad. Verwerking van dit 

basisvoedsel tot bijvoorbeeld brood, gedistilleerd, mout, mosterd of koolzaadolie komt meer en meer van de grond in 

de waddenprovincies.  

 

Hetzelfde geldt voor de verwerking van bijzondere teelten en vruchten, zoals zilte groenten, bessen en fruit van 

(hoogstam)boomgaarden. Deze voedselproducten zijn te relateren aan het cultuurhistorisch landschap en het 

natuurrijk landschap aan de waddenkust. Het laatste betreft bijvoorbeeld de duindoornbes in het Lauwersmeergebied 

en in de Eemshaven, en op alle Waddeneilanden. Graanteelt en grote fruitboomgaarden op boerenerven kenmerkten 

de Groningse ‘herenboerderijen’ op het Hogeland en het Oldambt. Elk voedselinitiatief dat samengaat met publiek 

toegankelijke locaties kan foodroute-ontwikkeling mogelijk maken in samenspraak met  verschillende spelers in de 

lokale voedselketen oftewel een ‘belevingscluster’.   

 

 
17 Vooral bij wandelroutes zijn audiotours van grote waarde en gemakkelijk voor digitaal routebeheer. Ze zijn flexibel aan te 
passen aan veranderde werkelijkheid op de route.  
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Monitoring  

Monitoring van gebruik en effecten van waddenfoodroutes wordt door het Centre of Expertise (zie Werkpakket-2) 

uitgevoerd. In dat werkpakket krijgt de kennisuitwisseling tussen (sub)regionale belevingsclusters vorm in 

ondernemersbijeenkomsten. Waddenfoodroutes  in het kustgebied ontwikkelen  krijgt prioriteit, vanwege de 

bestaande lacunes in toeristische fiets- en wandelinfrastructuur. Op de eilanden gaat het meer om een update of 

aanpassing van bestaande wandel- en fietsroutes om ze geschikter te maken voor de culinair geïnteresseerde 

bezoeker.   

 

3.2.2 Online marktplaatsen Smaak van het Wad 

Prototype ontwikkeling voor online marktplaatsen ‘Smaak van het Wad’ richt zich op verkoop en duurzaam 

transport/distributie van een breed waddenvoedselassortiment. De doelgroep van de online marktplaatsen zijn 

bewoners en bezoekers van de regio, alsook de zakelijke doelgroep in horeca en detailhandel op de eilanden en in 

het kustgebied. Het online voedselaanbod, in naam verwijzend naar de verhaallijn Visit Wadden, onderscheidt zich 

van andere websites en voedselportals door:   

(a) Waddenspecifiek karakter van het aangeboden voedsel: van zilte groenten en schaaldieren tot vis en kwelder-

natuurvlees; seizoensafhankelijk aanbod van vis- en schelpdieren, land- en tuinbouwproducten.  

(b)Coöperatief beheer door lokale streekproducenten en collega ondernemers in groot- en detailhandel. Een korte 

keten tussen lokale producent en consument is gewaarborgd. Waddenspecifiek betekent: waddenbreed 

voedselaanbod uit zee, van de eilanden en uit het kustgebied. De voedselproducten zijn ecologisch geteeld en 

geoogst.  

 

Voor vier proeflocaties wordt het prototype van een online webshopsysteem ontwikkeld, dat aansluit bij de 

gebruikerswensen van betrokken regionale ondernemers. De proeflocaties komen voort uit initiatief van bestaande 

ondernemersnetwerken in Noordoost-Fryslan  en Noordwest-Gronings kustgebied, op Texel en op Ameland, en in de 

Eems-Dollardregio. Na een oproep door Stichting Waddengroep onder ondernemers kwam uit deze regio’s een 

gelijksoortige wens: de inrichting van een online marktplaats van een waddenbreed voedselassortiment uit eigen 

regio dwz. een eiland, de Wadden- en Noordzee en het waddekustgebied. In elke proefregio bestaat al coöperatieve 

ondernemersamenwerking voor voedseldistributie en -promotie.     

 

Concept 
Online marktplaatsen Smaak van het Wad creëren op internet digitale podia voor voedselproducten uit het 

waddengebied,verbonden met afzet in eigen regio. De consument vindt online het overzicht van een waddenbreed 

voedselassortiment: smaakvol en gezond; ecologisch geproduceerd en geoogst, afkomstig uit zee, van de eilanden of 

uit het kustgebied. Ecologisch verantwoord betekent ook seizoensgebonden voedselaanbod. Online marktplaatsen 

Smaak van het Wad geven ook (gratis) consumenteninformatie over Waddenfoodroutes in eigen regio. Coöperatieve 

samenwerking voor online verkoop en afzet betekent ook efficiënter transport en distributie van voedsel: minder 

verkeersbewegingen vermindert  de milieubelasting.   

 

De proeflokaties van online marktplaatsen Smaak van het Wad zijn de eerste consumentenpodia van een breed 

duurzaam voedselassortiment. In naamgeving verbonden met werelderfgoedpromotie (‘Smaak van de Wadden’) die 

te combineren is eigen regionale kleur. Bv.: het  Amelands Produkt/ Smaak van het Wad; Timpelsteed NO Fryslân/ 

Smaak van het Wad’. De online webshops haken aan bij Waddenmarktplaats van St. Waddengroep en kunnen deel 

uit maken van reguliere marketingacties door de gelijknamige verhaallijn van Visit Wadden (zie 

https://www.visitwadden.nl/nl/verhalen/smaak-van-de-wadden/waddengoud .     
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Na opstart van drie (of vier) proeflocaties in Fase 1 (2021-2022) gaat het in Fase 2 om verbreding van het online 

concept naar andere waddenregio’s, als andere lokale ondernemers geïnteresseerd zijn in het coöperatieve 

marktplaatsconcept. De toevoeging ‘Smaak van het Wad’ creëert een familie uitstraling van de regionale digitale 

verkooppunten, wat bijdraagt aan de gewenste reputatie van een culinaire waddentraditie gesteund door de Visit 

Waddencampagne. Na Fase 1 van het programma wordt geëvalueerd of eventueel aanbodtekort van waddenvoedsel 

op de eilanden door voedselproducten vanuit het kustgebied wordt voorkomen. Aanbodtekort van streekeigen 

wadden(voedsel)producten is met name denkbaar op Texel en Ameland als de eilanden met de hoogste toeristische 

bezoekersaantallen.18  

 

Online marktplaats en Amelands Produkt: een voorbeeld   

Onder de naam Amelands Produkt participeren lokale producenten en verwerkers op Ameland nu al in een eigen 

coöperatief verband, waar ieder een stem in heeft. Ameland kent 15 ‘Amelands Produkt’-makers19 die tot nu toe elk 

hun eigen product naar afnemers op het eiland rijden. In betekent dat afzet bij meer dan 50 horecagelegenheden en 

30 detailhandelpunten (vooral supermarkten). Het is efficiënter en ‘schoner’ om voedselvervoer bij één partij neer te 

leggen. Dat kan op Ameland eventueel groothandel Vishandel Metz in Nes zijn: gecertificeerd als Amelands Produkt-

maker en een van de initiators van de online marktplaats. Vishandelaar Metz vaart ook wekelijks voor de eigen 

groothandel naar de vaste wal en kan Fries-Groningse voedselproducten uit het zeekleigebied  meenemen naar het 

eiland. Deze worden daar via de lokale detailhandel gedistribueerd, gesteund door verkoop en promotie via de 

Amelander online marktplaats . 

 

Een ‘coöperatieve’ webshop vereist een bestel- en factureringsysteem waar meerdere ondernemers in participeren. 

De Amelands Produkt-makers moeten met het prototype van een online systeem ervan overtuigd worden dat 

samenwerking voor transport/distributie en gezamenlijke online presentatie bespaart in tijd en de afzet verhoogt, 

zonder dat ingeboet wordt op de persoonlijke klantenrelatie waar men zeer aan hecht. Het laatste is van 

levensbelang voor met name de kleinschalige productleverancier.  Alle deelnemerswensen nauwkeurig 

inventariseren, systeemeisen bepalen op basis van de behoefte en gezamenlijke systeemontwikkeling voor een 

prototype, alsook testervaringen in de praktijk met collega’s en consumenten kunnen het vertrouwen sterken in de 

meerwaarde van een gezamenlijk digitaal platform.  

 

Texel, Noordoost-Fryslân & Noordwest-Groningen, Eems-Dollardregio  

Iets vergelijkbaars als op Ameland speelt ook op Texel waar de lokale supermarkt Plus Hooijschuur/ I Love Texel de  

initiatiefnemer is voor een online marktplaats Texel/Smaak van het Wad. Getriggerd door de Corona-epidemie heeft 

de supermarkteigenaar een groep Texelse productmakers om zich heen verzameld. Ook hier is bereidheid tot 

coöperatieve samenwerking voor het gezamenlijk belang van de waddenregio. Texelse ondernemers werken in 

andere verbanden al langer samen. Via het ´Echt Texels Product´ en via het keurmerk Waddengoud.  

 

In de kustregio’s NO-Fryslân en NW-Groningen bestaat goede netwerksamenwerking tussen biologische 

voedselproducenten in de landbouw. Gekozen is voor ‘biologisch en lokaal’. Ook hier bracht de Corona-epidemie 

gezamenlijke actie in stroomversnelling. Boerderijwinkel Timpelsteed in het Friese Engwierum bezit een groot 

distributienetwerk dankzij de boerderijwinkel en het eigen biologisch akkerbouwbedrijf. Klanten komen uit heel 

Noordoost-Fryslân tot en met  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Noordwest-Groningen zou ook bediend kunnen 

worden met afhaalpunten via toeleveranciers in Noordwest-Groningen. De online marktplaats van 

waddenvoedselproducten fungeert als collectief orientatie en bestelsysteem voor de klant op afstand. In de Eems-

Dollard regio onderzoekt een partij in Loppersum ook mogelijkheden voor een online marktplaats met waddenbreed 

voedselaanbod.  

 
18 Einddoel is dat een Waddeneiland zo veel mogelijk zelfvoorzienend is qua Waddenvoedsel. 
19 Zie www.amelandsprodukt.nl.. 
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Praktische uitvoering 

De ICT-prototype ontwikkeling is een in de praktijk getest open source systeem in Fase 1 van het programma op drie 

of vier proeflokaties. Het voorbeeld kan in Fase 2 elders in het waddengebied navolging krijgen door samenwerkende 

lokale ondernemers in een regio. De volgende stappen zijn nodig: 

2021: Uitgangssituatie van de proeflocaties in kaart brengen, uitmondend in een plan van eisen en IT-

systeemwensen voor de gewenste situatie. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundigen van 

Stichting Waddengroep met de inzet van studententonderzoekers en begeleiders van het Centre of Expertise van 

NHL Stenden Hogeschool (zie Werkpakket-2) . Kennisvragen in dit vooronderzoek:  

- inventarisatie van deelnemerswensen voor verkoop en presentatie van een waddenbreed voedselassortiment; 

- systeemeisen voor coöperatief gebruik van de online marktplaats; 

- marktverkenning/behoeftepeiling onder consumenten en toeristisch bezoekers van het gebied; 

- inventarisatie van transport- en distributieroutes van voedselproducten: op de eilanden en in het kustgebied; 

tussen de eilanden en het kustgebied; 

- inventarisatie van knelpunten/oplossingen voor toekomstig beheer en continuïteit; 

- advies over meerwaarde en haalbaarheid van een online marktplaats op de proeflocaties; 

- een Plan van Eisen voor IT-systeemontwikkeling, waarbij uiteraard bezien wordt of bestaande IT-systemen 

bruikbaar zijn. 

- advies over transport en distributie van duurzaam voedsel in de waddenregio’s: knelpunten, oplossingen, voor- 

en nadelen (klantrelaties, tijd- en kostenbesparing, milieuvoordelen).  

 

2021/2022: Prototype ontwikkeling van het online webshop en bestelsysteem voor productverkoop, infoservice en 

financieel-administratieve afhandeling in coöperatief verband. De uitvoering is onder auspiciën van Stichting 

Waddengroep: 

-Inrichting van vier testlocaties: Ameland, Texel en NO-Fryslân/NW-Groningen en Eems-Dollardregio.  

-Monitoring en evaluatieonderzoek via het Centre of Expertise. 

-Go-no go besluitvorming door regionale stakeholders. 

 

NB.: Bij latere start van het programma in 2021 schuift deze planning in gelijke mate op. Belangrijk is dat zo spoedig 

mogelijk, maar in ieder geval binnen twee jaar, het prototype is getest op minimaal twee locaties. Online 

marktplaatsen Smaak van het Wad zijn zichtbaar voor breed publiek, wat ook een vehikel is voor het promoten en in 

de markt zetten van een culinaire traditie ’waddengastronomie’ gebaseerd op een breed assortiment waddenvoedsel.   
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Uitzicht op het kwelderlandschap als beleefpunt bij de Waddenzeedijk. 

 

 

3.3 Kennisontwikkeling en netwerkvorming (Werkpakket-2) 
● Coördinatie: Centre of Excellence/NHL Stenden Hogeschool 
● Uitvoering: Hbo en Mbo studenten/medewerkers; ngo Waddenvereniging; Dutch Cuisine 
● Netwerk van chef-koks en culinair specialisten 

  

3.3.1 Waarom kennis?  

Waddengastronomie kan duurzaam toerisme versterken. Vrijwel alle stakeholders betrokken bij het waddengebied 

onderschrijven deze stelling. Toch ontbreekt het restaurateurs, koks, producenten van waddenvoedselproducten en 

aanbieders van belevingsactiviteiten vaak aan kennis en kunde voor een eigen, culinaire traditie. Een traditie 

verbonden met kennis en ervaring in het Werelderfgoed Waddenzee. Het Centre of Expertise Service Economy 

(CoE) van NHL-Stenden Hogeschool voert in Werkpakket-2 onderzoek en training uit op het gebied van 

waddengastronomie; in samenwerking met regionale ondernemers, Mbo/Hbo beroepsonderwijs en maatschappelijke 

organisaties. Het CoE faciliteert daarnaast interregionale kennisoverdracht op ondernemersbijeenkomsten over 

voedsel en werelderfgoedbeleving. Ze verricht tevens marktverkennend onderzoek en voert effectmetingen uit: 

monitoring van outcome effecten.   

 

Bij de kennisontwikkeling en het onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: 

● Hoe kan de opzet van een waddenculinaire traditie zodanig bijdragen aan versterking van de identiteit en 

beleving van het werelderfgoed Waddenzee, dat het duurzaam toerisme in het waddengebied bevordert? 

Met als deelvragen: 

● Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er voor een waddenculinaire traditie op basis van voedselproducten 

afkomstig uit het ecosysteem van Werelderfgoed Waddenzee?  

● Meer specifiek: Welke hoogwaardige receptuur voor waddenvoedselproducten is te ontwikkelen volgens de 

duurzame gastronomische principes van Dutch Cuisine (duurzaam geteeld/geoogst, voedselproducten uit 

eigen regio).  

● Hoe kan een waddenculinaire traditie bijdragen aan de beleving van Werelderfgoed Waddenzee? 

● Wat is nodig om deze culinaire traditie blijvend te vestigen in het waddengebied?  
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Binnen het CoE van NHL Stenden Hogeschool wordt een waddenspecifiek organisatie onderdeel opgezet. Daar vindt 

ook de vraagarticulatie plaats: individuele vragen van ondernemers en organisaties worden ondergebracht in 

collectief onderzoekbare vragen. Kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerkvorming dragen bij aan realisatie en 

innovatie van waddengastronomie & werelderfgoedbeleving. 

 

De bestaande relaties van bij het CoE betrokken onderdelen van NHL-Stenden maken het mogelijk kennisinstellingen 

uit alle Waddenprovincies bij de uitvoering van Werkpakket-2 te betrekken. Naast de Hanzehogeschool Groningen, 

(Ondernemerschap en Retail; lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen; Kenniscentrum NoorderRuimte), het  

Van Hall Larenstein Instituut, zijn dit ook Mbo instellingen in de drie waddenprovincies:  Noorderpoort College 

(Hospitality & Toerisme),de  Friese en Noord-Hollandse Mbo-instellingen (ROC Friesland College, ROC De Friese 

Poort, Scholen aan Zee, ROC Kop van Noord-Holland). 

3.3.2 Kennisontwikkeling en waddengastronomie 

Onderzoek en training via Werkpakket-2 is waddenregio-overstijgend en richt zich op: 

- De rol van waddengastronomie bij versterking van de relatie tussen bezoekers en Werelderfgoed Waddenzee, 

met name voor duurzame toeristische ontwikkeling. 

- Het nader identificeren van bestaande en nieuwe doelgroepen toeristen, voor wie waddenvoedselproducten 

en/of -gastronomie meerwaarde heeft. 

- Het ontwikkelen van nieuwe receptuur, uitgaande van principes voor Dutch Cuisine en op basis van de aard en 

smaak van voedsel uit het waddengebied; 

- Innovaties bij streekeigen ondernemerschap door co-creatie van lokale productmakers met horeca, toeristische 

verblijfsaccommodaties en/of aanbieders van belevingsactiviteiten in de Waddenregio.  

 

De genoemde thema’s worden in de triple helix van het CoE uitgewerkt tot onderzoeksacties, verbonden met de 

programma-activiteiten van Werkpakket 1 en 2.  

Op basis van eerdere contacten is een aantal concrete onderzoeksprojecten al te benoemen: 

- Het uitvoeren van een 0-meting in het Nederlandse Waddengebied naar voor verschillende doelgroepen 

beschikbare waddenculinaire belevingsactiviteiten. 

Veel kennis over wat nu gaande is op het gebied van waddengastronomie en werelderfgoedbeleving is 

fragmentarisch en anekdotisch. Een gebiedsdekkende 0-meting is niet alleen nodig als basis voor verdere 

kennisontwikkeling, maar brengt ook de bestaande praktijk in kaart, inventariseert relevante stakeholders, 

identificeert de belangrijkste doelgroepen binnen het bezoekerspotentieel en stelt in staat om effecten van het 

totale programma goed te monitoren door participatie van betrokken ondernemers in het systeem. Substantiële 

investering in deze 0-meting betaalt zich terug bij de opzet van monitoring. Het beoogde monitoringsysteem stelt 

ondernemers in staat om eigen bedrijfsresultaten beter te volgen en te analyseren, ook in relatie tot hun 

concurrentiepositie in de regio. 

- Doorontwikkelen van het keurmerk Waddengoud volgens uitgangspunten van Dutch Cuisine. 

Voor respectievelijk (1) horecagelegenheden en (2) bedrijven met de combinatie Werelderfgoed 

Waddenzeebeleving en Waddengastronomie. Het streekkeurmerk Waddengoud is het enige aan het 

Waddengebied verbonden keurmerk met draagvlak onder de twee bovenstaande doelgroepen.20 Onderzocht 

wordt of doorontwikkeling van het keurmerk, gebaseerd op uitgangspunten van Dutch Cuisine en koppeling aan 

belevingswaarden van het Werelderfgoed Waddenzee, haalbaar is en meerwaarde oplevert in de markt.  

 

 

 
20 Er zijn 36 horecabedrijven Waddengoud gecertificeerd, 4 cateringbedrijven en 38 beleefactiviteiten met 
Waddengastronomie.  
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Principes van Dutch Cuisine  

De beweging Dutch Cuisine heeft het belang van goed eten eenvoudig samengevat in vijf principes. 

Groenten spelen daarin een hoofdrol. Deze beweging van chef-koks en andere foodprofessionals, 

opgericht door chef-kok Albert Kooy van NHL-Stenden Hogeschool, wil de Nederlandse keuken en 

eetcultuur nationaal en internationaal op de kaart zetten voor breed publiek. 

De vijf principes zijn: 

1. Het gerecht vertelt waar en in welk seizoen we ons bevinden 

2. Goed voor ons en voor de aarde 

3. Eerlijk en veelzijdig eten van wat de natuur ons biedt 

4. We kopen, koken en eten bewust 

5.  We werken aan resultaten voor morgen. 

 

De principes van Dutch Cuisine worden toegepast bij receptuurontwikkeling voor waddengastronomie.  

 

- Opzet van een database voor waddenreceptuur gekoppeld aan specifieke waddenvoedselproducten.  

Samenwerking wordt gezocht met topkoks/culinaire specialisten in de Waddenregio, zoals Stefan Klein Nijenhuis 

(Aduard), Albert Kooy (NHL-Stenden Leeuwarden), Marco Poldervaart (Harlingen), Annette van Ruitenburg 

(Texel), Jef Schuur (Texel) en Dick Soek (Den Ham). Betrokken lokale koks/specialisten zijn onder meer Willem 

Schaafsma (Leeuwarden), Henk Markus (Mentorprogramma Friesland21), Gerben Land (culinair adviseur Sligro 

Foodgroup Leeuwarden), Janet Frieling (Houwerzijl), Joram Timmermans (Texel) en Flang Cupido (Terschelling). 

 

- Het opzetten en testen van een innovatief kwalitatief en kwantitatief monitoringsysteem dat bij individuele 

ondernemers uitgezet kan worden. 

Het ontbreekt ondernemers/kleine zelfstandigen vaak aan tijd voor monitoring van de impact van hun 

bedrijfsactiviteiten en regionale samenwerkingsacties. Na de ontwikkeling van een dergelijk monitoringsysteem 

kan de uitvoering en periodieke rapportage plaatsvinden met behulp van studenten van de hogeschool. 

Voortzetting en rapportage van het systeem door ondernemers, na afloop van dit programma, is eventueel in 

samenwerking met de hogeschool mogelijk. NB.: De monitoring en effectmeting wordt ook ingezet bij de diverse 

programma-activiteiten waarin ondernemers participeren (zie betreffende verwijzingen in dit programmaplan bij 

WP-1 en WP-3). 

 

- Inzet kennisinstituten bij de realisatie van een coöperatieve online marktplaats ‘Smaak van het Wad’ voor vier 

testlocaties (Texel, Ameland, NO-Fryslân/NW-Groningen en Eems-Dollardregio). 

 
21 Het MentorProgramma Friesland biedt MBO en HBO-studenten extra ondersteuning bij het realiseren van opleidings- en 
loopbaanambities door hen te koppelen aan een mentor. Daarbij staat de verbinding tussen de mentor en de mentee 
centraal. Uit onderzoek blijkt dat de impact het persoonlijke niveau overstijgt. Ook de scholen en deelnemende bedrijven en 
instellingen hebben baat bij het mentorprogramma. Het MentorProgramma Friesland creëert netwerken en verbindingen in 
de Friese regio: tussen personen en organisaties met impact op verschillende niveaus. Het draagt aldus bij aan vitaliteit van 
de regio. 
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Groepen studenten onder begeleiding van een medewerker van het Centre of Expertise ondersteunen Stichting 

Waddengroep en de vier initiatiefgroepen van bedrijven bij deelopdrachten op het gebied van vooronderzoek, het 

ontwerpen van een prototype en het testen van dit prototype (zie 3.2.2 Online marktplaats). 

 

3.3.3 Kennisoverdracht en netwerkvorming 

Kennis over streekproducten en hoe dit te verbinden met de beleving van Werelderfgoed Waddenzee is lokaal in 

meer of mindere mate aanwezig. Kennisuitwisseling op dit punt tussen regio’s vindt echter niet of nauwelijks plaats. 

Deels komt dat door de aard van het waddengebied (verdeeldheid van eilanden, provincies en (kustgemeenten) en 

het logistieke probleem van een veelheid aan kleine zelfstandige streekeigen ondernemers. Voor de 

restauranteigenaar op Ameland is het lastig en tijdrovend om ervaringen te delen met collega’s op Texel. Anderzijds 

ontbreken mogelijkheden om de verschillende aspecten van waddengastronomie en werelderfgoedbeleving te leren 

kennen: leren van elkaar en van deskundige lspecialisten. Bijeenkomsten voor kennisoverdracht in dit programma 

richten zich op de ‘haute cuisine’-training door topkoks: aan lokale koks en restauranteigenaren, en op 

streekondernemers die waddengastronomie en werelderfgoedkennis combineren. Meer inzicht in de waddennatuur 

als bakermat van gezonde voeding maakt deel van uit deze laatste kennisoverdracht. 

 

Kennisuitwisseling is verder gewenst tussen de regio’s. Over Waddenfoodroutes en belevingsprogramma’s en over 

ervaring met proeflocaties voor online marktplaatsen Smaak van het Wad. Deelnemers aan deze 

netwerkbijeenkomsten zijn natuur- en voedselexperts, lokale (toeristisch) ondernemers, gidsen, regiomarketeers en 

geïnteresseerde bewoners uit het waddengebied. Het delen van successen en mislukkingen op deze bijeenkomsten 

is belangrijk voor versterking van gastvrijheid in het Werelderfgoed Waddenzee. Een tweede, niet onbelangrijke spin-

off, is versterking van het besef van de ecologische samenhang in het waddengebied en de grote waarde van 

integrale promotie van het Werelderfgoed Waddenzee. Persoonlijk contact en bekendheid met wat elders in de 

Waddenregio gebeurt neemt toe, en daarmee ook het inzicht in overeenkomsten en verschillen.  

 

Bij waddenbrede kennisuitwisseling komen de volgende vragen bij het CoE aan de orde. Ze worden in co-creatie met 

ondernemers nader uitgewerkt. 

- Aan wie in het Waddengebied moet nieuwe culinaire kennis worden overgedragen om het draagvlak voor 

waddengastronomie bij lokale ondernemers en de bevolking te vergroten?  

- Welke regionale betrokkenen zijn bereid hun kennis, kunde en ervaring te delen met experts (waddennatuur, 

waddengastronomie) en collega-ondernemers in het Waddengebied? 

- In welke vorm kan kennis over waddennatuur en -landschap en waddengastronomie het beste worden 

overgedragen?  

Na overleg met contacten die gelegd zijn in de voorbereiding op deze aanvraag, kunnen de volgende concrete 

voorbeeldprojecten worden genoemd. De co-creatie binnen het CoE betreft de inhoudelijke uitwerking van deze 

deelprojecten: 

  

- Het organiseren van vier netwerkbijeenkomsten in de eerste fase van het programma (2021-2022) voor 

kennisuitwisseling tussen regio’s 

Zoals gezegd: de bijeenkomsten zijn bedoeld voor lokale ondernemers, regiogidsen en toeristische en 

horecaondernemers actief in de belevingsclusters. Aan de orde komen waddenvoedselproducten, kennis van 

waddennatuur en -landschap, thema’s van ontwikkelde Waddenfoodroutes, opzet en deelname aan Maand van 

het Waddenmenu, gebruik van ondersteunende media, etc. De bijeenkomsten vinden verspreid over het gebied 

plaats. Regionale telers, vissers, productmakers, boeren en culinaire specialisten treden op als gastdocenten uit 

de praktijk. We laten zien hoe eilanden, Waddenzee en waddenkust samen kunnen komen in de waddenkeuken 

(‘Van het Wad op je bord’). Het streven is om in totaal 200 personen te laten deelnemen aan de vier 

netwerkbijeenkomsten in Fase 1. 
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- Ontwerp en inrichting van een webportal/community voor ontsluiting en doorontwikkeling van de belangrijkste 

kennis op gebied van waddenspecifieke voedselproducten 

Het ontwerpen en inrichten van dit webportal is de uitkomst van eerder onderzoek, uitgevoerd door de opleiding 

Leisure Management van NHL-Stenden. Het webportal is bedoeld om uitwisseling van kennis mogelijk te maken 

tussen horecaondernemers, producenten van waddenproducten en aanbieders van belevingsactiviteiten.    

 

- Het ontwikkelen van tenminste twee ‘winterschools’ en/of masterclasses in het waddengebied. 

Lokale koks en restauranteigenaren, gestreefd wordt naar 20 deelnemers per bijeenkomst, worden door topkoks 

uit de regio in korte tijd bijgeschoold rond nieuwe waddenreceptuur, het gebruik van lokale voedselproducten en 

de achtergrond van deze producten. Voor de culinaire scholingen wordt gebruik gemaakt van locaties van NHL-

Stenden, ROC Friesland College, Aeres Hogeschool (in Cornjum), ROC Kop van Noord-Holland of ROC Friese 

Poort. Daarnaast wordt bekeken of de bijeenkomsten ook mogelijk zijn op Terschelling in het Maritiem Instituut 

Willem Barentz en in samenwerking met de Mbo-organisaties Texel Academy en Ameland Academy. 

  

- Het ontwerp van een scholingsmodule Waddengastronomie voor ondernemers, aansluitend op de bestaande 

werelderfgoedtrainingen (verdiepingscursus). 

De Waddenvereniging heeft ervaring met het scholen van ondernemers over natuurwaarden van het 

Werelderfgoed Waddenzee. Voor het scholen van horecaondernemers wordt een speciale module ontwikkeld 

waarin voedselproducten, gerelateerd aan waarden van het Werelderfgoed Waddenzee, aan de orde komen en 

de mogelijkheid deze kennis toe te passen bij eigen gastheerschap als horecaondernemer.  

  

- Het opzetten van een module Waddengastronomie in het trainingsprogramma van Waddengidsen. 

Deelnemers aan wadexcursies van o.a. de Waddenvereniging zijn vaak ook ‘kwaliteitsbezoekers’, 

geïnteresseerd in wadspecifieke gastronomie. Bij excursies kan ook aandacht worden besteed aan eetbare 

waddenorganismen. Ook dat legt een verband tussen lekker eten en werelderfgoedbeleving.  

 
- Het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten en veldexcursies waarbij specifieke waddenproducten als 

schaal- en schelpdieren, vis, zilte teelt, duinplanten, en zilte veeteeltproducten centraal staan..  
Uit o.a. ervaringen met het trainen van ondernemers over de werelderfgoedwaarden blijkt dat een verdere 
verdieping van de kennis tijdens een veldexcursie goed werkt. Bovendien kan dan op locatie kennis genomen 
worden van al bestaande succesvolle projecten, zoals het initiatief voor  een ‘Lamsacademy’ in het kader van 
behoud van het Texels Schaap.22 Daarnaast is de problematiek van het Waddengebied vergelijkbaar met die van 
Zeeland. Daar is culinair toerisme verder ontwikkeld. Bij een uitwisselingsbijeenkomst naar Zeeland doen 
ondernemers en onderzoekers uit het waddengebied inspiratie op en nemen kennis van verschillende faal- en 
succesfactoren. 
 

- Internationale kennisuitwisseling. Tijdens de eerste fase van het project zullen studenten in de eerste plaats de 
ontwikkelingen rond Waddengastronomie in de waddenlanden Denemarken en Duitsland inventariseren. In fase 
2 van dit project zal de internationale kennisuitwisseling verder concreet vorm krijgen.    

 
3.3.4 Monitoring, borging output en outcome 

Om voortgang te toetsen en binnen de programmadoelen ontwikkelingen bij te sturen, alsook om de effectiviteit en 
efficiëntie van resultaten te bevorderen worden verschillende methoden van monitoring ingezet. Uitvoering van 

 
22 Dit project is onlangs gehonoreerd als Waddenfonds ‘Lokale innovatie’ project. Annette van Ruitenburg is als Texels 
culinair specialist met dit initiatief verbonden.  
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dergelijk onderzoek is bij uitstek geschikt voor studenten van verschillende bij het CoE betrokken beroepsopleidingen. 
Het betreft o.a.:  
- Een waddenbreed systeem van mystery-guests, website downloads en ondernemersenquetes, o.a. voor meting 

van deelname en opinies over waddenfoodroutes . 
- Steekproeven in het hele gebied naar het gebruik van waddenvoedselproducten in restaurants. 
- Het ontwikkelen van een publiek toegankelijke database met waddenreceptuur. 

-  
Groepen derdejaars studenten van de opleidingen Leisure Management, Tourism Management en Hospitality 
Management, eventueel aangevuld met studenten23 van relevante MBO-opleidingen kunnen dergelijk onderzoek en 
rapportages uitvoeren. 

Veel outcome effecten van het project worden zo gemeten tijdens monitoringsonderzoek gedurende Fase 1 en de 
waddenbrede survey in Fase 2.  Al in Fase 1 zetten studenten een systeem van ‘mystery-guests’ op, zodat het 
gebruik van waddenvoedselproducten en verbinding met werelderfgoedbeleving bij horeca-ondernemers objectief 
kan worden vastgesteld. Daarnaast gaat kwantitatief onderzoek de bekendheid met en de waardering voor 
waddenproducten in de horeca in het waddengebied meten. In Fase 1 zullen studenten daar enkele pilots voor 
ontwikkelen, die in Fase 2 vormgeven aan de waddenbrede survey. De ondersteuning betreft ook outcome meting 
van activiteiten in WP-1 (oa. effect waddenfoodroutes) en de publicitaire activiteiten van WP-3 (oa. testpodium Maand 
van het Waddenmenu; opiniepeilingen bij consument en recreanten over waddengastronomie, bekendheid van 
waddenbreed voedselassortiment). 

Ten slotte zal kwalitatief onderzoek (oa. diepte-interviews met ondernemers, kenners van het toeristisch bedrijfsleven 
in het waddengebied, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en relevante overheidsorganisaties plus 
benchmarking met vergelijkbare gebieden) niet alleen een goed beeld geven van de outcome van dit project, maar 
ook aanbevelingen doen om waddengastronomie een structurele plek te geven in de toeristische ontwikkeling van het 
waddengebied, i.c. de waddenkustregio. 

3.3.5 Vervolgfase van werkpakket 2 

Bovengenoemde activiteiten zullen bij toekenning van de aangevraagde financiële ondersteuning in twee jaar tijd  

worden uitgevoerd. Voortbordurend op de resultaten die voortkomen uit deze activiteiten kunnen voor de vervolgfase 

de volgende deelprojecten benoemd worden: 

- Het uitvoeren van een waddenbrede survey om te beoordelen in hoeverre gastronomie deel is gaan uitmaken 

van de beleving van het Werelderfgoed Waddenzee  

Dit onderzoek is bedoeld om de impact van onderhavig programma op het toeristisch product na de eerste twee 

jaar te monitoren. De resultaten van de 0-meting zijn daarbij het vertrekpunt, alsmede de tussentijdse 

monitoringsactiviteiten zoals omschreven in paragraaf 3.3.4.  

 

- Doorontwikkeling van winterschools en masterclasses  

Bij gebleken succes worden voor de winterschools en masterclasses in overleg met ondernemers, experts en 

vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen een structurele plek in het waddengebied gerealiseerd.  

- Verkenning van mogelijkheden om een opleiding Waddenondernemerschap te realiseren.  

Juist om zorg te dragen dat de impact van dit programma niet eenmalig is, worden ervaringen met 

netwerkbijeenkomsten en scholingen gebruikt om te verkennen of binnen Hbo en/of Mbo mogelijkheden zijn voor 

de creatie van een specifieke vakopleiding ‘waddenondernemer’, bijvoorbeeld in de vorm van een minor. Deze 

Mbo/Hbo opleidingsvariant kan bijdragen aan verjonging en innovatie van streekeigen waddenondernemerschap. 

 
23 De inzet van studenten is niet gratis. Kosten die gemaakt worden voor de inhoudelijke begeleiding, reis- en verblijfkosten 
en publicaties zijn in de begroting opgenomen.  
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Hierbij wordt o.a. samenwerking gezocht met de Ameland Academy en de Texel Academy i.c. de 

onderwijsinstellingen die in deze twee organisaties participeren  

- Realisatie van een leerbedrijf Waddengastronomie in Lauwersoog 

Mbo en Hbo hotelschoolstudenten werken in diverse restaurants in de drie waddenprovincies als leerbedrijf. De 

kans doet zich voor om kennisoverdracht ook te gieten in de vorm van een leerbedrijf Waddengastronomie in 

een groot toeristisch bezoekerscentrum. Studenten van verschillende opleidingen (Mbo en Hbo) kunnen hier 

ervaring opdoen met de restauratieve praktijk in een toekomstig brandpunt van waddentoerisme: het 

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog (WEC). Met de initiatiefnemers van het WEC zijn verkennende gesprekken 

gevoerd om voedsel van het wad centraal te stellen in de catering van het WEC.  

 

3.4 Culinair toerisme en Maand van het Waddenmenu (Werkpakket-3) 
● Coördinatie en uitvoering: Visit Wadden 

● UItvoering m.m.v. Innofest/Wad West Teevee, regionale ondernemers, NBTC 

Werkpakket-3 werkt aan erkenning van Waddengastronomie als een zelfstandige, bijzondere kwaliteit van het gehele 

waddengebied. Dat gebeurt door: 

● het opbouwen van bekendheid van een nu nog ontbrekende culinaire traditie van waddengastronomie in het 

waddengebied als een (inter-)nationale reason to travel naar het waddengebied, met name het kustgebied 

en voor (inter)nationale erkenning van de kwaliteit van waddengastronomie (UNWTO/NBTC); 

● het ontwikkelen en uitvoeren van een zelfstandige communicatie- en marketingstrategie rond 

Waddengastronomie: gericht op de duurzame kwaliteitstoerist en in het verlengde van deze groep, een 

nieuwe opkomende doelgroep: de culinaire toerist;  

● de vormgeving en promotie van een jaarlijks terugkerend testpodium ‘Maand van het Waddenmenu’, mede 

op basis van ontwikkelresultaten van WP-1 en WP-2;  

● een smaakpanel en proefpodium van Innofest met live shows, Wad Test Teevee en meer, dat met name 

onbekende waddenproducten van het kustgebied onder de aandacht brengt en ondernemers helpt 

productinnovaties verder te brengen; 

 

Werkpakket-3 richt zich op voedselproducenten en -gebruikers in het waddengebied: boeren, (fruit)telers en vissers, 

horeca, recreatiebedrijven en iedereen die actief is in de voedselketen. De activiteiten zijn zo opgezet dat ze zowel bij 

ondernemers als bewoners in het waddengebied zorgen voor meer bewustwording van en trots op de meerwaarde 

van hun streekproduct voor duurzame voedselkwaliteit en kernwaarden van het waddengebied. Dit vertaalt zich in 

meer publiekskennis over het voedselproduct en de aard van natuur en landschap in de waddenregio, bekendheid 

met waddengastronomisch aanbod, toenemend gebruik van het waddenstreekproduct in de eigen keuken (thuis en in 

de horeca), en het uitdragen ervan in woord, beeld en praktijk. Andersom neemt de vraag naar waddenspecifiek 

culinair aanbod toe bij de toerist, recreant en regionale inwoner. 

Rol Visit Wadden: additioneel (Versterken) en regulier (Vermarkten) 

De additionele inspanning van Visit Wadden voor het programma Waddengastronomie versterkt 

Werelderfgoedbeleving is vooral gericht op het realiseren van iets wat er nu niet is (en bij het programma Vermarkten 

van Visit Wadden ook geen opdracht is): draagvlak en brede publieke bekendheid realiseren voor 

waddengastronomie, gerelateerd aan kernwaarden van het werelderfgoed. Dit als structurele start voor een 

onderscheidende waddenculinaire traditie die inspeelt op (wereldwijd) groeiend culinair toerisme. 

De additionele rol van Visit Wadden behelst strategieontwikkeling, het ontwikkelen en uitvoeren van een nieuw 

concept, (toolbox)middelen en extra media-inkoop voor een jaarronde Smaak-campagne en Maand van het 
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Waddenmenu, het opbouwen van relatiecontacten met waddenondernemers in de voedselketen, en deelname aan 

het programma managementteam. De additionele inzet wordt door Visit Wadden gefaciliteerd op basis van middelen 

voor dit programma (uit het IKW Programma Versterken). Alle overige marketingacties, zoals promotie van nieuwe 

foodroutes, pers- en media performance, travel-trade en campagnes worden door Visit Wadden off- en online gedaan 

vanuit het reguliere budget van het IKW-programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee (zie de bijlagen bij dit 

programmaplan: oa. een financieel overzicht van additionele en reguliere middelen van Visit Wadden ter 

ondersteuning van dit programma).  

Toelichting onderscheid Versterken en Vermarkten 

Zowel het Opgaveteam IKW als het Waddenfonds vragen om helder onderscheid tussen de marketinginzet van Visit 
Wadden, regulier en additioneel. De verheldering wordt per bullet uiteengezet: 

● Visit Wadden kan op basis van haar opdracht en het budget voor Vermarkten diverse verhaallijnen prima 
ondersteunen. Bijvoorbeeld voor het waddenbrede project Terpen- en Wierdenland II, programma Donkerte 
en meer regionale projecten. De content die voortkomt uit deze programma’s past bij de beschikbare 
middelen voor destinatiemarketing en verhaallijnen van Visit Wadden (incl. media-inkoop, routes, etc.). Het 
gaat in deze gevallen om promotie van een destinatie aanbod dat er al is.   

● Voor Waddengastronomie gaat dit voor een flink deel niet op. Dit betreft een nieuwe, complexe sociaal-
economische ontwikkeling. Een passend recreatief en culinair aanbod van waddengastronomie en 
recreatieve beleving van het Werelderfgoed Waddenzee als bakermat van gezonde voeding bestaat (nog) 
niet. Ook niet in de vorm van een voor iedereen herkenbaar waddenbreed duurzaam voedselassortiment, 
afkomstig van de waddeneilanden, de Waddenzee en het waddenkustgebied.  Positionering in de markt van 
Waddengastronomie als een culinaire traditie van streekondernemers, verbonden met een eigen culinaire 
doelgroep, alsook het ontwikkelen en uitvoeren van een jaarronde  smaakcampagne en een Maand van het 
Waddenmenu als publiek testpodium vallen buiten het reguliere takenpakket van Vermarkten.  

● Afwijkende aspecten zijn product- en aanbodgerichte organisatiekracht en marketing: het bekendmaken van 
een breder assortiment waddenvoedsel, ook verbonden met het waddenkustgebied; draagvlak vergroting 
voor waddengastronomie bij zowel horeca ondernemers als de thuisconsument en toeristische gast; 
ondersteuning van nieuwe kennisuitwisseling en netwerksamenwerking binnen de voedselketen; een 
specifiek promotie aanbod voor culinair toerisme ontwikkelen. Dit is geen destinatiemarketing gericht op het 
aantrekken van bezoekers, maar een andere tak van sport. 

● Visit Wadden vraagt dus geen additioneel geld voor het beter vermarkten van een bestaand aanbod, maar 
voor het versterken van nieuwe aanbod, waddengastronomie en werelderfgoedbeleving,  dat er (nog) niet is 
en dat van idee tot product ontwikkeld moet worden in vijf jaar tijd.  Daar horen wel marketinggerelateerde 
onderdelen bij, zoals een eigen gezicht voor waddengastronomie verbonden met het werelderfgoed, 
lancering van een publiek (test)podium en een jaarlijks terugkerende attractie Maand van het Waddenmenu 
gedragen door streekondernemers, alsook het in één etalage promoten en presenteren van een verbreed 
waddenvoedselaanbod dat nu versnipperd is tussen eilandspecialiteiten, zeeproducten en ecologische 
streekproducten in het kustgebied.   

● De profilering van Waddengastronomie vraagt stimulering van zowel het aanbod (door meer 
samenwerkende ondernemers in de voedselketen) als de vraag (door toerist en regioconsument). Samen 
moet een positief sociaal-economisch effect hebben in de waddenregio. Een boost die een beroep doet op 
verhoogde gastvrijheid door de voedselproducent en restauranthouder, en die meer kennis bij breed publiek 
brengt over de waddengastronomische kwaliteit van het gebied. Op dit moment gebruikt slechts 2,5% van de 
horeca in het kustgebied waddenproducten uit eigen omgeving. Hier een omslag realiseren naar 55% van de 
bedrijfstak over vijf jaar moet van de grond af aan worden opgebouwd en kost veel inzet. 

● Die inzet gaat bewoners, ondernemers en gasten in de regio via meer zintuigen betrekken bij de kwaliteit 
van het Werelderfgoed Waddenzee: naast het oog, het oor en de reuk, vooral ook de smaak. Eten en 
drinken staan daarbij niet op zichzelf, maar kunnen ook de andere verhaallijnen over kernwaarden van het 
wad versterken. Dit realiseren doet een nieuw beroep op Visit Wadden.  

Dubbeling van acties in de praktijk moet voorkomen worden, de scheidslijn tussen additionele inzet en reguliere 

marketing door Visit Wadden wordt zoals eerder beschreven in de uitvoering van Werkpakket-1 en 2 bewaakt. 
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Nieuwe content van waddenfoodroutes (en deels van online marktplaatsen Smaak van het Wad) wordt via reguliere 

marketing van de verhaallijn Smaak van de Wadden gesteund en uitgedragen. Deze praktijk bestaat feitelijk al: ook 

nu ontwikkelt Visit Wadden niet zelf thematische routes binnen haar programma Vermarkten, maar worden deze 

vanuit diverse organisaties, overheden en gerelateerde programma’s aangeboden, bijvoorbeeld via de provincie 

Groningen en Waddenagenda 2.0.   

Past de content inhoudelijk bij de verhaallijnen van het waddengebied dan wordt op maat aangeleverde content 

vertaald naar het format van Visit Wadden, een routekaart wordt gedigitaliseerd, er komen vertalingen en er worden 

bijpassende foto’s gezocht. Via de centrale website, diverse social-media-kanalen, persreizen, aanbiedingen, e,d. 

vindt vervolgens reguliere promotie door Visit Wadden plaats: nationaal en internationaal. Dit is 100% promotie c.q. 

‘Vermarkten’. Hetzelfde geldt voor eventuele arrangementen. Het instandhouden van routes en het up to date houden 

van arrangementen blijft echter de taak van lokale ondernemers die door het  programma Waddengastronomie of 

andere projecten zijn geactiveerd.  

Ook wat betreft ondernemersbijeenkomsten - een term die in dit programma vaak valt door de nadruk op lokaal en 

interregionaal samenwerkende streekondernemers - is geen sprake van overlap met de reguliere marketingtaak van 

Visit Wadden. Campagneleiders van Visit Wadden hebben jaarlijks een bijeenkomst met regiomarketeers om de 

voortgang en nieuwe programma’s van Visit Wadden te delen. Daarnaast bezoeken zij bestaande periodieke 

ondernemersbijeenkomsten in de regio’s. Dat  zijn meetings van tientallen regionale toeristisch ondernemers, vrij 

algemeen van aard, over de toeristische ontwikkeling in een regio. Ze zijn ook alleen toegankelijk voor leden van 

regiomarketing organisaties, meestal toeristisch ondernemers.  

De lokale belevingsclusters van ondernemers in het  programma Waddengastronomie hebben een andere bedoeling 

en samenstelling. Ze zijn veel kleiner in omvang, eerder lokaal dan regionaal,  en ze zijn gericht op specifieke 

productontwikkeling (zie WP-1: ontwikkelteams van belevingsclusters voor Waddenfoodroutes;  oprichting van 

coöperatieve  online marktplaatsen). In deze clusters participeren niet alleen toeristisch ondernemers maar ook 

andere branches, zoals streekproducenten, horeca, cultuur- en landschapskenners. Daarnaast zijn er via WP-2  

interregionale bijeenkomsten van deze ondernemers en andere stakeholders voor waddenbrede kennisuitwisseling 

over hun ervaring met  foodroute thema’s in verbinding met werelderfgoedbeleving. Hier staat vakinhoudelijke 

interactie centraal tussen betrokken ondernemers en experts op het gebied van waddenvoedsel, natuur, landschap 

en gastronomie. Deze netwerksamenwerking versterkt meer integrale promotie van het werelderfgoed door lokale 

spelers.   

Een erkende traditie van ‘waddengastronomie’ met breed draagvlak in eigen gebied in vijf jaar tijd opbouwen is geen 

sinecure. Het vraagt een gefaseerde aanpak en van begin af aan stevige marktbewerking. Voor Visit Wadden is de 

ambitie van dit programma in lijn met de meerwaarde die het voedselthema toevoegt aan het waddengebied als 

duurzame toeristische destinatie. Voor ondernemers in de lokale voedselketen is het een ‘promotie’ thema waar ze bij 

aan kunnen haken om ervan te profiteren. Goed en lekker eten, het ontdekken van nieuwe smaken, is voor een 

groeiende groep bezoekers een criterium voor de keuze van recreatieve bestemming.Dat is te meer aantrekkelijk als 

het verhaal erachter - ‘’van het Wad op je bord’’ - fysiek en avontuurlijk te beleven is. Nog altijd besteed de bezoeker - 

van welke doelgroep ook - tijdens zijn of haar verblijf het meeste geld aan overnachting en eten & drinken.  

‘Van het Wad op je bord’: een wereld te winnen 

Het waddengebied telt  in totaal 1957 horecabedrijven: 675 op de eilanden en 1282 langs de waddenkust.24 Daarvan 

is een heel klein deel op dit moment bewust bezig met waddengastronomie en waddenproducten. Ter illustratie: van 

de 130 bedrijven op Ameland, samen met Texel een van de eilanden met de hoogste bezoekersaantallen, zijn 13 

 
24 CBS, vestigingen van bedrijven (8 april 2020) 
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zaken gecertificeerd als Amelands Produkt. Dat wil zeggen: er staan minimaal vijf Amelandse Producten op de 

menukaart. Daarnaast kent het eiland 28 bedrijven die één tot drie  erkende Amelandse Producten op de kaart 

hebben. Iets minder dan een derde van de bedrijven doet iets met waddengastronomie. In het kustgebied blijft dit 

percentage ver achter. Daar werken ca. 30 restaurants van de 1282 horecabedrijven met een of meer 

waddenproducten. Dat is nog geen 2,5%. Er is dus een wereld te winnen.  

Om waddengastronomie als vernieuwing van de fase Early Adopters door te laten groeien naar die van Early 

Majority, moet zichtbaarheid en bekendheid van het waddenproduct aanzienlijk worden vergroot. Daarnaast moeten 

ondernemers zien dat er een markt is voor gezond en ‘eerlijk’ voedsel uit het waddengebied en hoe die bereikt kan 

worden. Investeren in ondernemers draagvlak en publieksbekendheid vanaf het begin van dit programma is geboden. 

De activiteiten in WP-3 met als jaarlijks terugkerend hoogtepunt de Maand van het Waddenmenu zorgen ervoor dat 

waddengastronomie het hele jaar door onder de aandacht blijft.  

 

3.4.1 Jaarrond programma en Maand van het Waddenmenu 

Anders dan bij de andere verhaallijnen krijgt de verhaallijn Smaak van de Wadden extra verbreding en verdieping in 

een jaarrond programma. Onder meer door te werken met de vier seizoenen en twaalf productgroepen (zie bijlagen). 

Elke maand worden voedselproducten in beeld gebracht aan de hand van de  cyclus planten, zaaien, oogsten, 

vissen, plukken en bereiden. Dit vergezeld van inspirerende informatie zoals verhalen van makers, recepten en 

bereidingen. Daarnaast zetten we nieuw ontwikkelde product-markt-combinaties (PMC’s), zoals waddenfoodroutes 

en eventueel arrangementen (als uitgelokt ondernemersinitiatief in het verlengde van WP-1) in de etalage, die 

aansluiten bij besproken voedselproducten.  

De Maand van het Waddenmenu is het hoogtepunt van een culinair jaar en de officiële start van een 

campagnemaand in de horeca. Het evenement is bedoeld voor ondernemers, bezoekers én bewoners, met een 

feestelijke aftrap door vertegenwoordigers uit de hele keten, politici en beleidsmedewerkers (vergelijkbaar met 1ste 

vaatje haring). De aftrap is elk jaar op een wisselende locatie met veel aandacht in de (culinaire) media. 

De Maand van het Waddenmenu is daarmee ook hét ‘testpodium’ waar bewoners en bezoekers kennis kunnen 

maken met de waddengastronomie door de presentatie van koks, nieuwe receptuur en culinair aanbod en 
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accommodaties. De Maand van het Waddenmenu geeft koplopers een kans zichzelf te profileren en collega’s te 

inspireren. 

Op deze manier wordt systematisch gewerkt aan opbouw van bekendheid van een waddenculinaire traditie: langs de 

kust, op de Waddenzee en op de eilanden. Voor de eerste Maand van het Waddenmenu werken we samen met een 

kopgroep van zo’n 50 tot 60 productmakers, horecaondernemers en toeristische bedrijven die al aan 

waddengastronomie en foodbeleving doen. In de jaren daarop wordt deze groep uitgebouwd tot een netwerk van 

minimaal 300 ondernemers dat als streefoutput van dit programma is genoemd. 

Werkwijze 

Visit Wadden organiseert samen met het projectteam voor Waddengastronomie (WP-2) de jaarlijkse Maand van het 

Waddenmenu. Dat gebeurt ook op basis van het netwerk dat zich vormt tijdens kennisdelingsbijeenkomsten (WP-2) 

en lokale belevingsclusteractiviteiten (WP-1). Ondernemers die meedoen met de Maand van het Waddenmenu zijn 

op verschillende manieren herkenbaar. Denk aan een schildje/sticker op de deur, een vlag, maar ook aan een 

menukaart, speciale placemats en foldertjes met uitleg. Visit Wadden zorgt hiervoor. Naast de reguliere aandacht via 

de verhaallijn Smaak van de Wadden wordt met Maand van het Waddenmenu specifiek gemikt op de culinaire markt 

met aanvullende campagnes op social media en advertising, travel-trade en het organiseren van een mediagenieke 

startactiviteit.  

Voor de omzet van vergaarde content over waddengastronomie naar de website, sociale media, acties en 

campagnes van Visit Wadden worden afspraken gemaakt over de wijze van aanleveren en de kwaliteit van foto's, 

filmpjes en illustraties. Dit waarborgt eenduidige kwaliteit en efficiënt werken. De basis is een jaarlijks werkplan dat 

met stakeholders en desgewenst het Waddenfonds wordt afgestemd. 

Landschap en seizoenen 
De jaarronde campagne vergroot culinaire (waren)kennis bij bewoners en bezoekers in relatie tot de natuur en het 
landschap van het waddengebied. Net als bij natuur vergroot kennis van voedsel de waardering van zaken. In de 
campagne besteden we daarom veel aandacht aan de relatie tussen de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit 
van voedsel en hoe dit elkaar versterkt.  

We tonen de breedheid van het assortiment waddenvoedsel, hoe de bodem en het ontstaan van het landschap 

bijdragen aan een onderscheidende smaak. Maar ook hoe een duurzame productiewijze rekening houdt met de 

wisseling van seizoenen en wat dit betekent voor de beschikbaarheid van voedsel door het jaar heen. We zorgen 

ervoor dat ecologisch geteeld voedsel uit het kustgebied, veel meer dan nu het geval is, erkenning krijgt als 

waddenproduct zodat veel meer ondernemers zich kunnen profileren met het kwaliteitsmerk Werelderfgoed 

Waddenzee.  

Het jaarronde programma draagt wezenlijk bij aan waardering van een eigen waddenkeuken en culinaire traditie. Het 

maakt mensen nieuwsgierig en werkt als lekkermaker voor nieuw aanbod. De Maand van het Waddenmenu geeft de 

mogelijkheid om warenkennis proefondervindelijk te toetsen. 

3.4.2 Proefpodia en internationale erkenning  

Naast het virtuele podium van Visit Waddenmedia staan de fysieke ‘podia’ van ondernemingen aan het begin en het 

eind van de voedselketen: de productmaker, de horeca/Waddengastronomie ondernemer en de organisator van 

voedselbelevingsactiviteiten in het waddengebied. De komende vijf jaar wordt deze groep, die het campagneconcept 

‘Van het Wad op je bord’ letterlijk inhoud geeft, steeds groter. Denk aan het Werelderfgoedcentrum op Lauwersoog 

als waddenproof leerbedrijf (zie ook 3.3.3). Een lokaal voorbeeld is de eigenaar van de Coop-supermarkt in Holwerd 

die graag ‘flagship-store’ voor waddenproducten in zijn branche wil worden. 
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Innofest en Wad Test Teevee 

We organiseren proefpodia om waddenproducten extra onder de aandacht brengen en die ondernemers de kans 

geven hun voedselinnovaties voor te leggen aan een proefpanel. Het podium Wad Test Teevee geeft lokaal een 

impuls aan landelijke bekendheid van Waddengastronomie. Wad Test Teevee brengt waddenproducten letterlijk naar 

de geïnteresseerde consument. Wad Test Teevee is een liveshow waarin Innofest culinair innovatie-expert Wilbert 

van de Kamp samen met een testpanel (wadden)voedselinnovaties uitprobeert. Wad Test Teevee is in twee 

varianten mogelijk: een voor als er weer festivals mogelijk zijn, en een voor als dit nog niet kan. Het principe blijft 

hetzelfde. 

Tenminste honderd huishoudens die tot de doelgroep behoren krijgen de mogelijkheid om recepten en producten te 

proeven. Hiervoor krijgen ze een testbox thuisgestuurd met vijf waddenproducten, of de producten worden uitgedeeld 

aan festivalbezoekers. Tijdens een liveshow (online of offline) krijgen ondernemers de gelegenheid hun product te 

presenteren en gericht naar feedback te vragen. Als we de boxen versturen, krijgen de ontvangers een verdiepende 

vragenlijst. In overleg kan er voor gekozen worden een plek in de Randstad kiezen, zoals bijvoorbeeld 'Over 't IJ 

festival' in Amsterdam of juist een foodfestival als Proefpark Haarlem. 

Na de show gaan de betrokken ondernemers in gesprek met het testpanel: vragen worden doorgenomen en 

feedback wordt toegelicht. Dit concept is eerder toegepast tijdens festivals. Duurzame ondernemers die meededen 

reageerden positief. De ondernemer van Ptthee bijvoorbeeld: “Via onze website krijgen we wel reviews binnen, maar 

dit geeft veel meer diepgang en inzicht.” Ook ondernemers van het micro algendrankje van EULFoods waren 

enthousiast: “We hebben nog nooit in een half uur zoveel informatie opgehaald! We willen nog meer testen, dit helpt 

ons enorm.”  Via Werkpakket-3 worden in totaal vier Wad Test Teevee shows georganiseerd.  

Het verbinden met de andere werkpakketten is hier ook mogelijk.Tijdens het Wad Test Teevee kunnen we spotjes 

laten zien van andere belevingsactiviteiten die komen, zoals nieuwe waddenfoodroutes en de Maand van het 

Waddenmenu. Het testpanel van Wad Test Teevee is een laagdrempelige manier om je te presenteren aan een 

doelgroep geïnteresseerd in food. Zo kan 1 van de 4 Wad Test Teevees in het teken staan van chefs of leerling-koks 

en juist deze (jongeren)groep op een laagdrempelige manier betrekken bij waddenproducten. 

Voor proefpodia hanteren we de volgende uitgangspunten: 

● Sustainable Development Goals (SDG) zijn vertrekpunt, met name no. 12 (‘Responsible consumption and 

production’). Leidend principe is ‘think global, act local, start now’. 

● Ecologisch verantwoord: gebruik van duurzaam geteeld of natuurlijk gegroeid waddenvoedsel en duurzaam 

verpakt (indien verpakken nodig is). 

● Productiewijze passend bij kernkwaliteiten van het Waddengebied, bij eisen van het landelijk keurmerk 

Erkend Streekproduct (www.streekproduct.nl) en de vijf principes van Dutch Cuisine. 

● Het verhaal van het waddenvoedselproduct en de natuurvriendelijke productiewijze is toegankelijk en 

beleefbaar gemaakt, bijvoorbeeld met waddenfoodroutes of de mogelijkheid een bedrijf te bezoeken. 
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Culinair innovatie-expert Wilbert van de Kamp in actie tijdens de liveshow Wad Test Teevee 

 

Nationale en internationale erkenning UNWTO 

Met het NBTC zorgen we dat waddengastronomie een prominente plaats krijgt in de verhaallijn Dutch Food & Cuisine 

(Nederlandse keuken) op de nationale promotiewebsite van het Nederlands Bureau voor Toerisme 

(www.holland.com). Daarmee komt Nederlandse Waddengastronomie beter onder de aandacht van de culinaire 

bezoekers uit bijvoorbeeld Vlaanderen of Duitsland. Daarnaast is het onze ambitie om Nederland met 

Waddengastronomie voor het eerst vermeld te krijgen op de wereldwijde ranking van de World Tourism Organization 

van de VN (UNWTO). De ranking wordt samengesteld door de gespecialiseerde gastronomie-afdeling voor culinair 

toerisme van de VN-organisatie. Nederland komt nog niet voor op de ranglijst. Met Dutch Cuisine 

Waddengastronomie willen we daar in de komende vijf jaar verandering in brengen.  
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3.4.3 Doelgroep en outcome 

Naast de brede doelgroep van ondernemers, bewoners en culinair toeristen, richten we ons met de Maand van het 

Waddenmenu ook specifiek op de Vlaamse ‘Nora’ en ‘Max’, voor wie Nederlandstalige uitingen goed toegankelijk zijn.  

De algemene outcome is: 

- Een groeiende bekendheid en publieke waardering voor waddenproducten en de daaraan gekoppelde culinaire 

traditie van Waddengastronomie.  

- Een stijgende vraag naar en groeiend aanbod van Waddengastronomie en daaraan verbonden 

productmarktcombinaties (PMC’s). 

- Met gastronomisch toerisme in het waddengebied leren gasten en bewoners over de culinaire kwaliteit en 

gezondheid van voedselproducten, gerelateerd aan kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee en het 

cultuurlandschap. 

- Gastronomisch toerisme in het waddengebied speelt in op culinaire ‘ontdekkingsreizigers’, die van heinde en ver 

komen voor authentieke eet- en drinkervaringen. Gezonde en eerlijke voeding is een motief om via foodroutes en 

-arrangementen natuur en het landschap van Werelderfgoed Waddenzee te ontdekken. 

- Gastronomisch toerisme in het waddengebied stimuleert een ‘klimaat’ waarin gasten en bewoners zich 

openstellen voor nieuwe smaken, texturen, achterliggende verhalen van waddennatuur, cultuur en erfgoed. 

- Een zorgvuldig opgebouwde jaarronde culinaire traditie, met als jaarlijks hoogtepunt de Maand van het 

Waddenmenu, zorgt ervoor dat de Wadden er een sterke ‘reason to travel’ bij krijgt.  

- Door Maand van het Waddenmenu in de periode eind september - oktober te plannen, is er ook sprake van 

seizoensverlenging.  

Voor WP-3 wordt de volgende specifieke outcome verwacht. Effectmetingen worden uitgevoerd in het kader 
van monitoringonderzoek gepland in WP-2:  

-         De bekendheid van kwaliteitstoeristen met waddenvoedselproducten is aan het eind van Fase 1 t.o.v. de 0-
meting met 40-50% gestegen. 

- De bekendheid van toeristen met waddenfoodroutes is aan het eind van Fase 1 t.o.v. de 0-meting met 40-
50% gestegen. Van elke waddenfoodroute bestaat jaarlijks een rapportage over het aantal digitale 
downloads en een indicatie van het aantal gebruikers van de route door participerende lokale ondernemers.  

- Tijdens de eerste Maand van het Waddenmenu is een kopgroep van zo’n 50 tot 60 productmakers, 
horecaondernemers en toeristische bedrijven actief die al aan waddengastronomie en foodbeleving doet. In 
de jaren daarop - tot 2026 - wordt deze groep uitgebouwd tot een netwerk van minimaal 300 ondernemers. 

-          Het aantal keren dat waddengastronomie wordt benoemd als bezoekersmotief (reason to travel) stijgt met 
20% ten opzichte van de 0-meting. 

-          In 75% van de restaurants die waddenvoedsel serveren is nadere informatie over deze producten mondeling 
(via de medewerkers) of schriftelijk (via informatiemateriaal) te verkrijgen. 

-          Desgevraagd kan 50% van de medewerkers van de horecaondernemingen die waddenvoedselproducten 
serveren iets vertellen over het Werelderfgoed Waddenzee en de betekenis van het desbetreffende 
waddenproduct. 

-         Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de speciale toolkit voor Smaak van 
de Wadden en Maand van het Waddenmenu met handige en (gratis) middelen, foto’s, teksten en 
menukaarten, posters, recepten en achtergrondinformatie. 

-         Via Innofest proberen ten minste 300 huishoudens – verspreid over heel Nederland – de 3 x 5 producten in 
de Wad Testbox uit en geven feedback. Via een dagelijkse liveshow op tenminste drie festivals probeert 
food-expert Wilbert van de Kamp samen met festivalfans nieuwe Wad voedselinnovaties uit. 
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3.4.4 Middelen en activiteiten 

De middelen voor Werkpakket-3/Maand van het Waddenmenu zijn bestemd voor de volgende stappen: 

- Inhoudelijke toetsing van het ontwikkelde concept en campagne voor Maand van het Waddenmenu door 

Worldfoodtravel  (externe deskundige, tevens adviseur van Visit Wadden) 

- Stap 1: Campagneconcept: beeld-, tekst- en vormconcept, incl. twee presentatierondes en projectmanagement. 

- Stap 2: Creatie: middelenmix on- en offline (foto- en videoproductie, uitingen, zoals poster, placemat, menukaart 

en advertentie, vlag, foldertje en publicaties in vakmedia). Inclusief projectmanagement. 

- Stap 3: Inkoop culinaire media en travel-trade, radio, televisie, influencers en online advertentietegoed voor 

sociale mediakanalen. Trekker van het Jaarlijkse Maand van het Waddenmenu in samenwerking met overige 

partners, inclusief projectmanagement. 

- Uitvoering liveshows van Wad Test Teevee in samenwerking met Innofest (www.innofest.co). 

- Coördinatie Maand, kernteam, governance, afstemming, werkplan, monitoring en meten outcome, etc.). 

Aanleveren van data voor monitoring door Centre of Expertise van NHL Stenden Hogeschool. 

NB.: Werkpakket 3 ondersteunt geen individuele bedrijven of ondernemers bij hun productmarketing. Alle genoemde 

activiteiten staan in het teken van een bovenregionale, integrale en ketenbrede aanpak. De acties richten zich zowel 

op bewoners als ondernemers in het waddengebied, alsmede het aantrekken van (extra) culinaire toeristen. 

3.4.5 Monitoring en outcome meting 

Het Centre of Expertise zet kwalitatief en kwantitatief onderzoek met studenten en begeleiders in. Ook voor 

marktonderzoek/behoeftepeilingen en meting van outcome door middel van interviews, enquêtes, saldoberekeningen, 

kwaliteitsbeoordelingen of smaaktesten (zie paragraaf 3.3.4. WP-2). 

Visit Wadden stelt data beschikbaar via haar digitale infrastructuur (website, sociale media, media, travel & trade) 

over specifieke doelgroepen, de meest succesvolle media, bezoekersaantallen en downloads (o.a. foodroutes). 

 

 

 

45

http://www.innofest.co/
http://www.innofest.co/
http://www.innofest.co/


 

                 Programmavoorstel Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving 

4.  Organisatie en governance 
 

4.1 Gefaseerde planning 
De opbouw van een culinaire waddentraditie, in zowel het kustgebied als op de eilanden, is meerjarenwerk.  Gekozen 

is voor een gefaseerde aanpak in twee en vier jaar, gelet ook op een zich ontwikkelende marktpositie van 

waddengastronomie waarin streekproducten uit het hele gebied een rol (moeten) gaan spelen.  In de eerste twee jaar 

van het programma (Fase 1) wordt een basisaanbod ontwikkeld voor hoogwaardige Dutch Cuisine 

waddengastronomie,  Waddenfoodroutes voor werelderfgoedbeleving en online marktplaatsen voor Smaak van het 

Wad. Dit samen met de Maand van het Waddenmenu (als hoogtepunt van een jaarronde campagne) die 

‘waddengastronomie’ als culinaire traditie bij breed publiek introduceert.  

 

In de volgende vier jaar (Fase 2) staat verdere uitrol en doorontwikkeling in de waddenregio’s centraal, evenals (inter-

)nationale promotie. Waddengastronomie ontwikkelt zich van voorhoedeactiviteit (Early adopters) naar een bekend 

publieksproduct (Early majority). Versterking van het aanbod van streekeigen voedselproductie en investeren in de 

opleiding en professionalisering van waddenbreed ondernemerschap kunnen eventueel in deze fase een rol gaan 

spelen in het programma, afhankelijk van de evaluatie van uitkomsten in de eerste fase.   

 

Twee overwegingen bij de gefaseerde planning: 

 

1. Waddenbreed basisaanbod 

In Fase 1 wordt een voor publiek zichtbaar basisaanbod van waddengastronomie ontwikkeld voor het hele 

waddengebied: de kuststreek en de eilanden, met de nadruk op toeristische productontwikkeling in de kustregio’s. 

Horeca met streekproducten op het menu fungeert als voorhoedegroep en voortrekker van een bredere groep 

geïnteresseerden. Waddenfoodroutes helpen met name in het kustgebied toeristische bezoekersaantallen te 

vergroten en belangstelling te wekken bij de culinaire kwaliteitsbezoeker die in het kustgebied tussen Den Helder en 

Delfzijl nog vrij schaars is.   

 

Zoals gezegd heeft het kustgebied, vergeleken met de eilanden, bij bewoners en lokale ondernemers een grotere 

culinaire achterstand wat betreft bekendheid met het waddengastronomisch product. Na twee jaar is dit 

gastronomisch aanbod beter in beeld. Effectmetingen van de eerste fase en de opgebouwde regionale netwerken in 

belevingsclusters kunnen gerichte uitrol binnen de waddenregio’s in Fase 2  sturen. In de Business Case (zie bijlage 

1) is een calculatie gemaakt van toekomsteffecten van Fase 1, Personeel en financieel .     

 

2. Voortschrijdend inzicht 

Fase 2 behelst verdere uitrol van productontwikkeling in het kader van waddengastronomie (receptuur ontwikkeling, 

verbreding binnen de horecawereld) en waddenbrede (ook interregionale) foodroutes. 

Bij de vraagarticulatie in Fase I en de evaluatie kunnen nieuwe onderwerpen naar voren komen, waarmee we in Fase 
2 aan de slag  moeten om waddengastronomie als toeristisch product te versterken. In dat geval kijken we in overleg 
met het interprovinciaal Opgaveteam en het Waddenfonds hoe we daar binnen dit programma invulling aan kunnen 
geven. Of daarbuiten als het gaat om aanbodversterking voor voedselproductie.  

Evaluatie van kennisactiviteiten bij praktijkondernemers en verkennend overleg met instellingen voor 

beroepsonderwijs in de Waddenprovincies tijdens Fase 1, kan voor Fase 2 ook leiden tot acties voor stimulering van 

(jong) waddenondernemerschap voor duurzame voedselproductie en gastronomisch toerisme. Door nieuwe vorm van 

opleiding en training voor innovatief breed waddenondernemerschap. Voor culinaire beroepsopleidingen kent het 

Mbo/Hbo al specialisaties in duurzame richting. Koken met ecologische duurzame producten is een populaire trend 

onder jongere generaties. (zie verder Bijlage 3, Business Case met een lange termijn risicoanalyse over behoud van 

een duurzame voedselketen in het Waddengebied).  
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De projectbegroting sluit aan bij deze twee fasen opzet.   

 

4.2 Projectorganisatie en procesmanagement 

 

4.2.1 Centraal 
 De Stichting Waddengroep zorgt als penvoerder voor (financiële) verantwoording naar het Waddenfonds en de 

provincies en is vanuit die rol ook verantwoordelijk voor het bewaken van het budget en financiële verslaglegging. 

Centraal management van de programmaorganisatie vindt collegiaal plaats door een extern te werven 

kwartiermaker/programmamanager en de coördinatoren van de drie werkpakketten. De 

kwartiermaker/programmamanager wordt aangesteld bij de penvoerder en wordt ondersteund door een 

projectsecretaris. 

Naast het centrale management staat een Raad van Advies die meekijkt op hoofdlijnen en het management 

gevraagd en ongevraagd adviseert over o.m. koersvastheid en strategische keuzes. In deze Raad van Advies 

hebben naast de bestuurders van de programma partners ook twee externe deskundigen zitting (gedacht wordt aan 

de vertegenwoordiger van de Werelderfgoedorganisatie voor de Waddenzee en PRW).  

Procesactiviteiten programmamanager/projectsecretaris: 

- inregelen van deelprojecten en contractafspraken met partijen die werkpakketten gaan trekken; 

- coördinatie en afstemming tussen de drie werkpakketten;  

- externe relatiecontacten; 

- controle en monitoring van deelprojecten 

- verantwoording en rapportages 

- overleg met financiers 

- ondersteuning administratiekantoor en accountant 

 

4.2.2 Regionaal 

Een gangbare verdeling van het waddengebied, ook gehanteerd door Visit Wadden, is in veertien regio’s: de vijf 

eilanden, twee regio’s in Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon/Wieringen), drie in Fryslân (Afsluitdijk/Zuidwest, 

Noordwest en Noordoost) en vier in Groningen (Lauwersmeergebied, Hoogeland, Eemsdelta en Oldambt).  

 

Waddengastronomie en kennisactiviteiten (WP-2) worden voor alle regio’s waddenbreed ontwikkeld en aangeboden. 

Voor de toeristische productontwikkeling van voedsel- en werelderfgoedbeleving (thematische ‘foodroutes’) is een 

regio-indeling op kleinere schaal wenselijk (WP-1). De regio-indeling op kleinere schaal sluit aan bij zowel het 

kennisgebied van de lokale ondernemers/streekproducenten in een regio, als de recreatiebehoefte van de duurzame 

verblijfsrecreant. Meestal is dat een recreatieve wandelaar, fietser of schipper.   

 

Voor de decentrale ontwikkeling worden in totaal 26 belevingsclusters onderscheiden op subregionaal niveau  

(schematische toelichting Belevingscluster, zie bijlage ..). In elk belevingscluster participeren lokale ondernemers en 

regiokenners als inhoudsexperts naast  aanjagers van regiomarketingorganisaties.  Via de lokale belevingsclusters 

ontstaat praktische samenwerking met tal van andere streekorganisaties, waar regiokenners en ondernemers mee 

verbonden zijn. Denk aan:  

- lokale ondernemersplatforms, zoals Agrarische Natuurvereniging Wierde en Dijk in noord Groningen, agrarisch 

collectief De Waadrâne in Noord Friesland, Stichting Geïntegreerde Visserij, duurzame visserij op Wieringen en 

Texel en Natuurlijk Oosterend op Terschelling (toeristisch ondernemers + Staatsbosbeheer); 

- lokale beleefcentra, zoals Kweldercentrum Noorderleech (It Fryske Gea) en Ecomare op Texel 

- relevante streekmusea in het kustgebied en op de eilanden, zoals ‘t Fiskershúske in Moddergat, Wieringer 

Eilandmuseum Jan Lont, Visserijmuseum Zoutkamp; 

47



 

                 Programmavoorstel Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving 

- lokale representanten van natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten (mn. Schiermonnikoog) en 

Staatsbosbeheer (de overige Waddeneilanden, het Lauwersmeergebied en de Eems-Dollard regio). 

 

De belevingsclusters vormen ontwikkelteams die zich committeren aan het opleveren van één of meer lokale 

waddenfoodroutes conform de richtlijn geschetst in WP-1. Participatie van belanghebbende partijen in de regio bij de 

route ontwikkeling waarborgt blijvend beheer van de route na afloop van het programma. De vermarkting van 

foodroutes valt buiten dit programma, maar is in de ontwikkelfase afgestemd met VisitWadden. De link met 

regiomarketing is verankerd door participatie van aanjagers regiomarketing in de ontwikkelteams en door de 

individuele marketing activiteiten van ondernemers. Centrale afstemming met Visit Wadden (verhaallijn Smaak van 

de Wadden) steunt de reguliere landelijke vermarkting van de foodroutes. Met de trekkers en deelnemers van lokale 

ontwikkelteams worden contractovereenkomsten gesloten over hun inzet en het op te leveren (voorbeeld)product.  

 

Foodroute-ontwikkeling door zelfsturende ontwikkelteams valt onder verantwoordelijkheid van een 

Waddenfoodcoördinatieteam (3) dat op programmaniveau is aangesteld bij Stichting Waddengroep. Dit is per 

provincie (Noord-Holland, Fryslân en Groningen) een ervaringsdeskundige voor route-ontwikkeling bekend met lokale 

ondernemers. De route-ontwikkeling wordt op centraal niveau gesteund door een technisch facilitator van publicatie 

en (digitale) opslag van routes in een centrale database voor audio- en eventueel videotours van wandel- en 

fietsroutes. Het Waddenfoodcoördinatieteam is verantwoordelijk voor afstemming van routethema’s met Visit 

Wadden. 

 

 
 

4.2.3. Procesmanagement 

Naast het algemeen programmamanagement zijn drie centrale coördinatiefuncties verantwoordelijk voor de drie 

werkpakketten. De Waddenfoodcoördinatiefunctie heeft WP-1 als hoofdtaak: foodroute ontwikkeling met 

belevingsclusters en systeemontwikkeling voor Online Marktplaatsen Smaak van het Wad. Eenzelfde 

coördinatiefunctie (projectleider) is er voor WP-2 / Kennisontwikkeling gastronomie en netwerkbijeenkomsten en WP-

3/ Maand van het Waddenmenu. De drie coördinatiefuncties zorgen voor verbinding tussen lokale 

ondernemersnetwerken en waddenbrede kennisontwikkeling, alsook verbinding tussen waddenregio’s m.b.t. 

foodroutes. Een en ander waarborgt de totstandkoming van een herkenbaar toeristisch en waddengastronomisch 

aanbod, gedragen door lokale belanghebbenden en met diverse smaken en ‘couleur locales’.  
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Bouwstenen ontwikkeld in de eerste twee jaar gespreid in het waddengebied  (Fase 1) worden in de volgende vier 

jaar uitgebouwd in (sub)regio’s. Op basis van de evaluatie van Fase 1 wordt bezien welke versterking in de 

ketenbrede aanpak nodig is en hoe uitstraling van waddengastronomie als aantrekkingskracht voor duurzaam 

toerisme nadere invulling kan krijgen.  

   

Het programmamanagement en de drie coördinatiefuncties hebben tweemaandelijks overleg, tussentijds vaker indien 

nodig. De Waddenfoodcoördinator en beide projectleiders bewaken de planning en het budget voor hun werkpakket 

en houden het programmamanagement op de hoogte van de voortgang tijdens het tweemaandelijkse overleg. 

 

Procesactiviteiten nader toegelicht:  

 

WP-1: Waddenfoodcoӧrdinatie 

 

Foodroute ontwikkeling 

- selectie van belevingsclusters en ontwikkelteams met lokale ondernemers en de regio aanjager onder leiding van  

Stichting Waddengroep (actie Waddenfood Coördinatiefunctie) 

- contractovereenkomsten over participatie en output met deelnemers ontwikkelteams (idem) 

- afstemming routethema’s met Visit Wadden (idem) 

- budgetbewaking-voortgangscontrole (idem) 

Online Marktplaatsen Smaak van het Wad, in samenwerking met CoE:  

- uitgangssituatie en wenselijke situatie van de vier proeflocaties vaststellen (o.a. ondernemers samenwerking); 

- systeem eisen bepalen  

- IT-prototype ontwikkeling 

- test en evaluatie op proeflocaties 

- implementatie, kennisoverdracht naar andere waddenregio’s 

- budgetbewaking 

- voortgangscontrole 

 

WP-2 Kennisontwikkeling/waddengastronomie, i.s.m. CoE en Waddenvereniging 

- afstemming op WP-1 activiteit en WP-2 kennisactiviteiten i.s.m. CoE.  

- planning onderzoek/gastronomie ontwikkelteams (hogeschoolstudenten, gastexperts)  

- monitoring en effectmetingen 

- onderzoeksuitvoering en rapportage  

- scholing/kennisoverdracht/netwerkbijeenkomsten lokale ondernemers i.s.m. Waddenvereniging  

- budgetbewaking 

- voortgangscontrole 

 

WP-3 Maand van het Waddenmenu/ Visit Wadden 

- afstemming op WP-1 en WP-2 activiteiten en Visit Wadden 

- coördinatie jaarrond programma 

- planning communicatie/Smaak-campagne 

- uitvoering testpodiumfunctie Maand van het Waddenmenu, landelijk en regionaal 

- effectrapportage aan Programmateam en WP-1 / WP-2 coördinatie   

- budgetbewaking 

- voortgangscontrole 

 

49



 

                 Programmavoorstel Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving 

 
Een typisch waddengerecht (foto: © J. Bootsma.) 
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5. Aansluiting IKW, Waddenfonds en beleid 
  

5.1 Aansluiting bij Investeringskader en majeure opgave 
 

Het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving past binnen de doelen van het 

Investeringskader Waddengebied en geeft invulling aan de majeure opgave Versterken en Vermarkten 

Werelderfgoed Waddenzee. Het programma versterkt de toegankelijkheid, beleefbaarheid en kwaliteit van de 

kernwaarden als toeristisch product en zorgt niet alleen voor een betere beleving door aanbod lokaal beter te 

ontsluiten, maar ook voor een nieuwe vorm van beleving (smaak) van de kernwaarden van natuur en 

cultuurhistorisch landschap.  

Het doet dit op een wijze die terugkomt in de actielijnen van het programma Versterken Werelderfgoed Waddenzee. 

Het zet in op verbreding en verbetering van het aanbod, door hier nieuwe toeristische producten aan toe te voegen 

die sleutelervaringen mogelijk maken en die de bewustwording van de kwaliteit van natuur en landschap stimuleren. 

Daarbij laat het aanbod zowel ondernemers als bewoners en bezoekers zien dat verduurzaming een meerwaarde 

heeft voor de beleving van het gebied, waarmee het bijdraagt aan behoud en een duurzamere waddeneconomie. Dat 

is een invulling van zowel de eerste (verbreding en verbetering aanbod) als de derde actielijn (beleefbaarheid van de 

kernwaarden). Daarnaast draagt het door de wijze waarop het programma is opgesteld in sterke mate bij aan de 

vierde actielijn (netwerkvorming en samenwerking). Doordat het dit op een zeer praktische en toegepaste wijze doet, 

levert het resultaat van de netwerkvorming en samenwerking direct een versterking van het aanbod op.  

Het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving levert op de volgende wijze een bijdrage aan 

de indicatoren van het programma Versterken Werelderfgoed Waddenzee: 

- Toegenomen merkbekendheid: Gastronomie is een onderwerp bij uitstek waarmee een regio zich als 

aantrekkelijke bestemming kan presenteren en de naamsbekendheid kan vergroten. Het programma laat zien 

hoe rijk het ecosysteem en de natuur van het werelderfgoed zijn aan smaken. Het nodigt zo bewoners en 

bezoekers uit natuur en landschap van het Waddengebied door een nieuwe bril te (her)ontdekken. Het 

programma maakt op een duurzame wijze gebruik van het gegeven dat Werelderfgoed Waddenzee een voor een 

natuurlijk werelderfgoed dichtbevolkt gebied is en laat zien hoe mens en natuur hier in goede balans met elkaar 

kunnen leven. 

- Toegenomen zichtbaarheid merk Werelderfgoed Waddenzee in het gebied door de inzet van lokale 

ondernemers, die met goedkeuring, allemaal het merk mogen gaan voeren omdat ze voor deelname aan dit 

programma voldoen aan duurzame criteria. Dat biedt een grote exposure voor het beeldmerk. 

- Toegenomen kwaliteitsaanbod: Het programma werkt aan kwalitatief goede belevingsroutes die de mooiste 

locaties in het gebied aandoen en diepgang bieden in de informatievoorziening over voedsel en 

werelderfgoedomgeving. Ook in de keukens in het waddengebied zorgt het voor een belangrijke 

kwaliteitsverbetering door het stimuleren van gebruik van streekeigen voedselproducten en het ontwikkelen van 

een streekeigen receptuur voor het werken met deze duurzaam geteelde of geoogste voedselproducten. 

- De kwaliteit van het aanbod en de, voor de doelgroep waarop het programma zich richt, aantrekkelijk gevonden 

contactmogelijkheden met lokale ondernemers/bewoners, leiden tot hogere klanttevredenheid bij de 

kwaliteitsbezoeker. 

- Het programma zorgt met minimaal 66.000 extra bezoekers voor een toename van de werkgelegenheid met 

minimaal 75 fte en een extra omzet van ca. 12 miljoen euro (zie Bijlage 1, Business Case). 

- Het programma versterkt de beleefbaarheid van de kernwaarden zoals hierboven geschetst in de toelichting op 

de aansluiting bij het programma. 
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- Daarnaast is het programma waddenbreed en wordt het gerealiseerd in coproductie met lokale ondernemers 

(bottom-up). Het is vernieuwend in aanpak en uitwerking door de (toegepaste) kennisontwikkeling en 

kennisdeling.  

  

5.2 Aansluiting bij de doelen en uitgangspunten van het Waddenfonds 
 

Het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving draagt op verschillende manieren bij aan 

hoofddoel C van het Waddenfonds. Het zorgt voor een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied 

door start van een culinaire traditie die het gebied aantrekkelijker maakt voor nieuwe groepen toeristen. Zoals de 

groeiende doelgroep van culinaire toeristen voor wie een duurzaam en verantwoord geproduceerd gastronomisch 

aanbod veel waarde heeft.  

Het programma creëert binnen de waddenregio nieuwe afzetmarkten voor duurzame landbouw en visserij en biedt 

natuurinclusief producerende voedselproducenten steun bij nieuwe verdienmodellen. Meer bewustwording hoe hun 

duurzame werkwijze kan bijdragen aan nieuw toeristisch aanbod dat de afzet vergroot en mogelijkheden biedt voor 

neveninkomsten. Het versterkt nichemarkten voor waddenproducten en draagt bij aan de verbreding en flexibilisering 

van duurzame visserij. Door het stimuleren van duurzame sectoren draagt het programma indirect bij aan de kwaliteit 

van natuur en landschap.  

Het programma werkt binnen de uitgangspunten van het Waddenfonds. Het is uitgesproken waddenspecifiek, 

omdat het gebruik maakt van erkende waddenproducten en daarmee de kwaliteiten van het waddenlandschap en de 

Waddenzee onder de aandacht brengt van bewoners en bezoekers. Het zorgt voor een duurzame ontwikkeling: 

door het stimuleren van duurzame voedselproductie  en duurzaam toerisme, en inzet voor lokale 

ondernemersnetwerken die bijdragen aan leefbaarheid en economische mogelijkheden in het waddengebied. Het 

programma kiest voor een integrale aanpak. Het ontwikkelen van een culinaire traditie waddengastronomie, het 

faciliteren van directe verkoop aan de consument en het ontsluiten van landschap via voedselgerelateerde thema’s, 

alsmede het ontwikkelen van een streekeigen receptuur, is een integrale benadering die nog nergens in deze vorm 

en mate van beleid is vastgelegd. Dat maakt het programma ook additioneel.  

Kennisontwikkeling. Bij de kennisontwikkeling en vraagarticulatie in fase 1 kunnen nieuwe onderwerpen naar voren 

komen, waarin we in fase 2  mee aan de slag willen/moeten om waddengastronomie als toeristisch product verder te 

versterken. In dat geval kijken we in overleg met het Opgaveteam hoe we daar binnen dit programma invulling aan 

kunnen geven. Door de onderdelen kennisontwikkeling en kennisdeling is het programma ook innovatief. Een aantal 

onderdelen wordt in de eerste twee jaar als pilot ontwikkeld om ze in de tweede periode van drie jaar verder over het 

waddengebied uit te rollen (opschaalbaar). 

 

5.3 Structuurvisie, Gebiedsagenda en Raad voor de Leefomgeving 

 

5.3.1. Structuurvisie Waddenzee 

Sinds de planologische kernbeslissing (PKB)‘Derde Nota Waddenzee uit 2007 staat het streven naar een goed 

evenwicht tussen ecologie en economie in het waddengebied centraal. De structuurvisie Waddenzee, zoals de PKB 

bekend werd, droeg niet voor niets de titel ‘Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens’. De structuurvisie is 

sindsdien het toetsingskader voor ‘plannen, projecten en handelingen’ in het Waddengebied. Het is de basis voor 

veel beleid, waaronder de Waddenvisie ‘Wadden van allure!’, die op haar beurt weer ten grondslag lag aan 

uitvoeringsprogramma’s en -kaders van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied.  
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De Structuurvisie Waddenzee is van kracht tot de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd (1 januari 2022). In de 

nieuwe Omgevingswet wordt geen aparte Structuurvisie Waddenzee opgenomen. De Gebiedsagenda Wadden 2050 

moet dit gat vullen. De Gebiedsagenda heeft geen wettelijke status maar geeft wel een richtinggevend perspectief dat 

terug dient te komen in beleid, regelgeving en financiering bij alle organisaties die de gebiedsagenda mee hebben 

opgezet. Daaronder vallen alle overheden in het Waddengebied en Ngo’s als de Coalitie Wadden Natuurlijk en de 

samenwerkende havenbedrijven.  

5.3.2. Gebiedsagenda 2050 

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 zijn ambities uit de Structuurvisie aangescherpt. Het gaat niet meer om 

‘evenwicht’ tussen ecologie en economie, maar om het verbinden en vervlechten van behoud en het versterken van 

natuurlijke waarden en economische ontwikkeling; een economie gebaseerd op het ecosysteem van het hele 

waddengebied. Er wordt niet meer alleen gekeken naar de natuurwaarde van de Waddenzee: het waddengebied 

wordt als geheel benaderd - zee, kust, eilanden én de overgangszones - met alle functies die daarin een plek 

hebben. Daaraan worden nieuwe begrippen gekoppeld die sinds 2007 opgeld zijn gaan doen, zoals brede welvaart 

en circulariteit. 

De toekomst die de Gebiedsagenda schetst, krijgt in steeds meer beleid, plannen en onderzoek nu al vorm en 

inhoud. Van de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland en plannen voor de Waddenzeedijken 

(Deltaprogramma 2020, HWBP), tot de coalitieprogramma’s van de waddenprovincies (‘Duurzaam Doorpakken’, 

‘Verbinden Versterken Vernieuwen’ en ‘Geluk op 1’). Deze zetten alle drie bijvoorbeeld in op verduurzaming van de 

landbouw en nieuwe antwoorden voor de verzilting. Daarnaast streven de coalities van alle drie waddenprovincies 

naar duurzamere vormen van toerisme, met name gericht op de natuur- en/of cultuurtoerist (kwaliteitsbezoeker). Ook 

willen ze - vanuit het oogpunt van leefbaarheid op het platteland - kleinschalige, duurzame economische initiatieven 

en dorpsinitiatieven ondersteunen. 

Het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving sluit aan en draagt bij aan realisatie van de 

doelen en ambities in de Gebiedsagenda Wadden 2050. Het stimuleert een duurzame economie die gebruik maakt 

van de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied en het bevordert economische activiteiten in de hele 

voedselketen die het ecosysteem niet uitputten. Toeristische ondernemers zien en ervaren dat transitie naar groenere 

bedrijfsvoering en voedselproductie ook voor hun sector kansen biedt. Van foodtrucks op festivals tot eerlijke en op 

echte waddenproducten gebaseerde maaltijden in de horeca. Die hoeven niet alleen door sterrenrestaurants te 

worden geserveerd, ook een eetcafé of snackbar kan prima ‘waddenculinair’ bezig zijn, mits de ondernemer bereid is 

het duurzame waddenproduct een plek te geven in de – liefst circulaire - bedrijfsvoering. Collega-ondernemers in 

duurzame visserij en natuurinclusieve land- en tuinbouw blijken onmisbaar voor gerichte aanwas van duurzaam 

toerisme. Daarmee werkt dit programma aan een verbindende schakel in het sociaaleconomisch bestel: iets wat niet 

uit projecten in de sectoren afzonderlijk komt (landbouw, toerisme, visserij). Dergelijke verbindende schakels 

bevorderen de transitie naar een duurzame samenleving in het Waddengebied. 

Daarnaast worden de Wadden buiten de regio als aantrekkelijke en gezonde leefomgeving op de kaart gezet, wat 

bijdraagt aan de leefbaarheid. Waddengastronomie is een beleefbare en aansprekende vorm van regiopromotie, die 

past bij de gastvrijheidseconomie en strategie die trilateraal is vastgelegd in Duurzaam Toerisme in de bestemming 

Werelderfgoed Waddenzee. Door de ‘Local First’ als uitgangspunt te nemen (advies Wadden Academie symposium 

over duurzaam toerisme; mei 2020) steunt het programma streekeigen ondernemerschap en bewustwording bij de 

lokale consument.  

5.3.3. Raad voor de Leefomgeving 2019 

Met de aandacht voor lokale, kleinschalige duurzame economische ontwikkeling en het zoeken naar een goede 

balans tussen toerisme en leefomgeving, sluit het programma ook aan bij de ontwikkeling die de Raad voor de 

Leefomgeving en Infrastructuur bepleit in haar advies Waardevol Toerisme uit 2019. De schaal van deelnemende 
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accommodaties en bedrijven zorgt voor spreiding in het gebied van per definitie beperkte aantallen bezoekers. Goede 

waddengastronomie wordt bovendien het hele jaar door aangeboden en niet alleen in het hoogseizoen. Slow-tourism 

legt geen onevenredig beslag op de ruimte, verkeersmobiliteit of vastgoed. Sterker: het kan eraan bijdragen dat 

mobiliteit en vastgoed (ook met een monumentale status), evenals voorzieningen, behouden kunnen blijven in 

gebiedsdelen die door demografische krimp onder druk staan. Herhaalbezoek door de duurzame verblijfstoerist 

betekent een groeiende band en waardering voor de leefomgeving in de waddenregio, wat kan motiveren tot 

vestiging in het gebied. Zeker in een tijd waarin werk steeds minder plaatsgebonden is door de digitale 

snelwegverbinding met de wereld. Iets wat door de coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt, evenals groei 

van recreatie in eigen land, met name in de ruimte van landelijk gebied zoals in het noorden en de waddenregio. Het 

programma draagt eraan bij dat de krimpregio’s aan de waddenkust deze kans kunnen verzilveren.  

  

 

 
Duindoorn, typisch kleinfruit uit de Waddenkustregio.  

54




