
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging: Dag van het Wad 2019 
 
In 2009 heeft UNESCO de Waddenzee tot Werelderfgoed uitgeroepen. Daarmee bevindt de Waddenzee zich in een rijtje met andere grote natuurgebieden in 
de wereld, zoals het Great Barrier Reef in Australië, de Kilimanjaro in Tanzania en de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Een bijzondere status, die 
bijzondere aandacht verdient. Helemaal nu we in 2019 de 10e verjaardag vieren. Want wie jarig is trakteert. 
  
Om deze bijzondere status te ‘vieren’ is de Dag van het Wad in het leven geroepen. Met als doel om: 

 stil te staan bij hoe bijzonder het gebied is; 

 mensen kennis te laten maken met de Wadden; en 

 de kwetsbaarheid van het gebied onder de aandacht te brengen.  
 
In 2018 is tijdens de Dag van het Wad op 18 locaties deze verjaardag met ongeveer 3500 bezoekers gevierd. Op een aantal locaties in het gebied waren 
activiteiten, vaak gratis en gedurende het hele weekend. In 2019 vieren we het tienjarig bestaan van de Waddenzee als Werelderfgoed en dus willen we het 
weekend van 29 en 30 juni extra uitpakken op de Dag van het Wad 2019. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Doe jij mee?  
De Dag van het Wad wordt georganiseerd door de ondernemers, bewoners en (culturele) instellingen in het Noord-Hollandse, Friese en Groninger 
Waddengebied. Iedereen mag meedoen, graag zelfs! De centrale organisatie (Marketing Groningen, Merk Fryslan en Holland Boven Amsterdam) verzamelt 
het aanbod en vermarkt dit onder de juiste doelgroepen. Onze ambitie dit jaar is minimaal 10.000 bezoekers in drie provincies. 
 
Wat vragen we? 

● Organiseer op 29 en/of 30 juni 2019 een activiteit die gerelateerd is aan Waddenzee Werelderfgoed en bezoekers een ‘extra’ ervaring biedt ten 
opzichte van het normale aanbod; 

● Haal hierbij het beste uit jezelf en je organisatie naar boven; waarmee verras jij de extra bezoeker? Wat doe je extra ten opzichte van een ‘normale’ 
dag? Hoe vier jij de verjaardag van het Wad?  

● Denk aan: een zwerftocht door de kwelder met een ervaren gids, waddensushi maken met producten die je zelf verzamelt, een spannend Wadden-
verhaal vertellen in je huiskamer, open dag met extra rondleidingen voor bezoekers in een museum, etc.;  

● Wees een ambassadeur van de regio vertel of laat zien waarom de Waddenzee Werelderfgoed is; 
● Een activiteit die duurzaam is, authentiek en waaraan iedereen kan meedoen (inclusiviteit). 

 
Wat bieden we deelnemers? 

● Hulp en ondersteuning bij het uitdenken van de activiteiten; 
● Deelname aan het evenement rond de 10e verjaardag van het Wad, die in Nederland in drie provincies en in Noord-Duitsland wordt gevierd; 
● Overkoepelende (gratis) marketing en communicatie, waar je mede van profiteert; 
● Nieuwe en geïnteresseerde mensen in je museum, winkel, instelling of bedrijf die mogelijk nog eens terugkomen. 

 

Meer weten of alvast aanmelden? 

 

Weet je al wat je gaat organiseren? Meld je activiteit dan per e-mail aan bij Monique Jansma (coördinator Dag van het Wad) via info@visitwadden.nl. Gebruik 

hiervoor het aanmeldformulier en sluit een foto bij (goede kwaliteit, hoge resolutie). Zonder een compleet ingevuld formulier kunnen we je helaas niet op 

website plaatsen. We streven ernaar om de website half mei klaar te hebben, zodat we middels een marketingcampagne (pers/pr, online en offline media) 

bezoekers enthousiast kunnen maken. 

 

Visit Wadden behoudt zich het recht voor om aangemelde activiteiten niet op de website te plaatsen als deze volgende de organisatie niet passen binnen de gestelde wensen en voorwaarden in dit document.  

mailto:info@visitwadden.nl

