
UITNODIGING NETWERKBIJEENKOMST WADDENGASTRONOMIE: 
HOE HELPT WADDENVOEDSEL ONS DE CRISIS DOOR? 
 
Datum: maandag 28 november 2022 
Plaats: Vergadercentrum 'Leven van de Wind', Oosterterpweg 12, 1771 SJ Wieringerwerf   
Tijd: 15:00-18:00 uur 
 
Het project 'Waddengastronomie versterkt werelderfgoedbeleving', waarin een veelheid aan 
organisaties in het werelderfgoedgebied Waddenzee samenwerkt*, beoogt ondernemers in horeca 
en recreatie in dit gebied te stimuleren en faciliteren om waar mogelijk met locale producten te 
werken. Hiertoe worden regionale netwerken van ondernemers en kenners van waddenvoedsel, 
duurzame landbouw & visserij, horeca, regiopromotie, natuur en cultureel erfgoed gevormd. Deze 
werken samen voor lokale foodsroutes, online marktplaatsen en meer. 
 
In dit kader wordt in de regio Den Helder/Hollands Kroon/Texel op 28 november voor de eerste 
keer een netwerkbijeenkomst gehouden. Eerder vonden in Fryslân en Groningen dergelijke 
bijeenkomsten plaats. Naast horeca-ondernemers uit deze regio zijn producenten/leveranciers van 
streekproducten uitgenodigd en vertegenwoordigers van lokaal/provinciaal bestuur en 
maatschappelijke organisaties. Doel is u als horeca-ondernemer inzicht te geven in het aanbod aan 
streekproducten dat voor u beschikbaar is, en van de mogelijkheden deze in te passen in uw 
bedrijfsvoering. 
 
De projectorganisatie is zich er echter van bewust dat de horeca zware tijden doormaakt: nasleep 
van Covid-lockdowns, personeelstekorten, energieprijzen en andere stijgende kosten... Daarom zal 
tijdens deze bijeenkomst specifiek ingegaan worden op de vraag hoe meer inzet van 
streekproducten u zou kunnen helpen het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. 
 
 
Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

1. Sprekers 

• Dave Kleine, eigenaar van Helderse Jongens uit Den Helder zal ingaan op de eerder 
genoemde vraag: hoe helpen streekproducten je in crisistijd? 

• Aart Wijker, chef de cuisine van Grand Hotel Opduin in De Koog, Texel zal ingaan op 
het hoe en waarom van streekproducten in het concept van dit bedrijf  

• Renate de Backere van de Waddenvereniging geeft inzicht in wat het werelderfgoed 
kan betekenen voor uw bedrijf 
  

2. Producenten en leveranciers presenteren producten en gerechten: proef en ontdek de 
mogelijkheden 
 

3. Netwerkborrel 

De deelname aan dit evenement is gratis, de enige voorwaarde is dat u zich aanmeldt via een e-mail 
aan ernst.jonker@nhlstenden.com. 
 
We verwelkomen u graag op 28 november! 
 
Namens de projectorganisatie, 
Annette van Ruitenburg (Waddengroep)  en  
Ernst Jonker (NHL Stenden hogeschool) 


