
  

 

 

 

  

 

Dinsdag 25 februari 2020  /  19.30 uur 

Dorpshuis  -  Nieuwestreek 33  -  Ezinge 

 

MIDDAG-HUMSTERLAND 

Middag-Humsterland behoort 
tot de best bewaarde delen 
van het wierdenlandschap. 
Vanwege de unieke combinatie 
landschappelijke en cultuur-
historische waarden behoort 
het sinds 2005 tot de Nationale 
Landschappen van Nederland. 

Het voormalige kweldergebied 
ontwikkelde zich tot een 
mozaïek van wierden, kreken, 
oude wegen en dijken waarin 
het oorspronkelijk Waddenzee-
landschap nog duidelijk 
herkenbaar is. De afgelopen 
decennia heeft Middag-
Humsterland zijn kwaliteiten 
goed kunnen bewaren. 

Het is met recht een uniek 
wierdenlandschap tussen Stad 
en ’t Wad. 

Voor meer informatie: 
www.middaghumsterland.info 

 

Uitnodiging aan iedereen  

die betrokken is bij recreatie & toerisme 

Middag-Humsterland is een prachtig oeroud cultuurlandschap, dat bij uitstek 

geschikt is voor kleinschalig toerisme. De Werkgroep Regiomarketing van de 

Gebiedsraad Middag-Humsterland is al een tijdje bezig te onderzoeken hoe we 

onze mooie regio onder de aandacht kunnen brengen.  

Graag willen we met alle “toeristische ondernemers” (en dat vatten we ruim op) 
in dit gebied aan de praat om te bekijken hoe we een en ander verder handen en 
voeten kunnen geven. Doel van de thema-avond is dan ook: 

• elkaar leren kennen (netwerken) 

• informeren over wat de Werkgroep Regiomarketing tot dusver gedaan heeft 

• inventariseren welke ideeën er leven / aanzet tot een visie op recreatie en 
toerisme in M-H 

• oriëntatie op hoe we ons verhouden tot gemeente, provincie en andere 
organisaties op het gebied van toerisme en recreatie? 

• overwegen wat we gezamenlijk kunnen doen: arrangementen, deelname aan 
Dag van het Wad, enz. 

Voor de opzet van deze thema-avond lees hieronder. 
 
U bent hartelijk welkom op deze thema-avond. Deelname is gratis.  
Vanwege de organisatie is het zeer gewenst dat u zich te voren aanmeldt. 
 
Aanmelden kan via een mailtje aan: regiomarketing@middaghumsterland.info 

Graag vermelden: uw organisatie/bedrijfsnaam en deelnemers. 

 

http://www.middaghumsterland.info/
mailto:regiomarketing@middaghumsterland.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMA-AVOND RECREATIE & TOERISME IN 
MIDDAG-HUMSTERLAND 

dinsdag 25 februari 2020   /   Dorpshuis Ezinge 
 

Wat staat er op het PROGRAMMA? 
 
Om te beginnen willen we u informeren over wat er momenteel speelt ten aanzien van Middag-
Humsterland en wat de Werkgroep Regiomarketing tot dusver gedaan heeft. 
 

Vervolgens een presentatie van Marketing Groningen (Mark van den Anker/Sjoerdje Drijfholt) 

over “hoe zet je een regio in de markt?” met een toelichting op de nieuwe marktstrategie van  

‘Er gaat niets boven Groningen’ en de campagnes Visit Groningen en Visit Wadden. 
 

Elly Pastoor, wethouder Gemeente Westerkwartier, praat ons bij over de voornemens van de 
gemeente ten aanzien van recreatie en toerisme. 
 

Daarna willen we graag met elkaar aan de praat over onze ervaringen, onze ambities en onze 
ideeën over recreatie & toerisme, mogelijkheden voor samenwerken en elkaar versterken. Aan 
het eind hopen we een aantal lijnen te kunnen trekken naar een visie op recreatie & toerisme in 
Middag-Humsterland die we dan in een vervolg kunnen uitwerken. 
 

Wij denken dat het een zeer interessante avond zal worden en hopen dan ook op een grote 
opkomst. 
 

Hartelijk welkom namens de Werkgroep Regiomarketing M-H 
Lex van Wijngaarden, voorzitter 
 

Deelname aan de avond is gratis. 
Aanmelden via: regiomarketing@middaghumsterland.info 
(graag vermelden: organisatie/bedrijfsnaam en aantal deelnemers) 

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Werkgroep 

Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland 

Voor meer informatie kunt u kijken op: 

www.middaghumsterland.info 

 

 

mailto:regiomarketing@middaghumsterland.info

