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Ecotoerisme op de Waddeneilanden

Titel

Ecotoerisme op de Waddeneilanden

Centrale vraag

Wat voor invloed hee toerisme op de natuur in het Waddengebied en hoe
kunnen toeristen en natuur in harmonie leven?

Niveau

Onderbouw havo/vwo - biologie

Duur

2 - 3 lesuren

Werkvorm

Tweetallen

Begrippen

Ecotoerisme - milieu - overconsump e/overbevissing

Wat ga je doen?

Je onderzoekt in tweetallen het e ect van toeris sche ac viteiten op de lokale
natuur en maakt samen een folder voor een ecotoeris sche ac viteit

Wat heb je nodig? Bosatlas van de Wadden, poster, smartphone met QR-scanner, internet
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Inleiding
In de tweede hel van de 19e eeuw ze en de eerste toeristen voet aan wal op de Waddeneilanden.
Inmiddels bezoeken ieder jaar ongeveer anderhalf miljoen toeristen de Waddeneilanden. De
Waddeneilanden bieden heel veel verschillende soorten vermaak voor toeristen, zowel ontspannend als
ac ef. Het is een hele uitdaging om de grote aantallen toeristen te verwelkomen en de ruimte te bieden,
en tegelijker jd de kwetsbare natuur in het Waddengebied goed te beschermen. Tijdens deze les
onderzoek je de invloed van toeris sche ac viteiten op de natuur in het Waddengebied.

Opdracht 1 - Onderzoek naar toeristische activiteiten
Vul onderstaande tabel in: bedenk drie toeris sche ac viteiten en onderzoek hoe die a ankelijk zijn van
de natuur op de Waddeneilanden. Onderzoek ook wat de toeris sche ac viteit voor e ect hee op de
natuur. Kijk in de Bosatlas van de Wadden bij hoofdstuk 4 (pagina 96) voor voorbeelden van ac viteiten.
Activiteit

Omschrijving

Activiteit

activiteit
Wandeltocht over

Wadlopen

Activiteit

afhankelijk van
Voorbeeld

beïnvloedt
Tocht naar Rottumerplaat is

zandplaten bij laag

niet toegestaan; Relatief weinig

water.

verstoring ten opzichte van bijv.
luidruchtige motorvoertuigen;
verstoring dieren die naar eten
zoeken en dergelijke.. Wordt als
het goed is geen afval
achtergelaten.
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Kun je ook ac viteiten bedenken die bevorderlijk zijn voor de lokale natuur? Vul je tabel hiermee aan.
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die le en op de duurzaamheid van hun manier van reizen. Bij
ecotoerisme ga je op reis naar een natuurgebied en zorg je ervoor dat je de plaatselijke natuur en
bevolking niet schaadt. Dit zorgt ervoor dat toekoms ge genera es dezelfde mooie plekken kunnen
bezoeken als wij.

Opdracht 2 - Maak een folder
Kies uit je tabel een toeris sche ac viteit die volgens jou leuk is en onder ecotoerisme valt, en maak een
reclamefolder voor deze ac viteit. Leg hierin uit wat de ac viteit is, wanneer en waar die te doen is, en
wat het belang/voordeel van de ac viteit voor de lokale natuur is.
Maak een korte presenta e van 3-5 minuten over jullie ac viteit aan de hand van jullie folder. Bespreek
de ac viteiten met elkaar in de klas. Kunnen je klasgenoten ook nadelen bedenken aan jullie ac viteiten?
Zijn er ac viteiten te vinden die alleen maar goed zijn voor de natuur? Welke e ecten wegen voor jou
het zwaarst? En voor je klasgenoten?

Opdracht 3 - Een maaltijd voor ecotoeristen
Veel toeristen betekent vaak veel horeca (een samenvoegsel van hotels, restaurants en café’s). Wat dat
betre springen de Waddeneilanden overal bovenuit: van alle gemeenten in Nederland hebben de vijf
bewoonde Waddeneilanden veruit de meeste horeca-ves gingen per duizend bewoners. Een drankje
drinken na een mooie strandwandeling of je avond afsluiten met een uitgebreid diner, dat is dus allemaal
mogelijk.
Ecotoeristen zijn toeristen die het belangrijk vinden dat hun verblijf zo min mogelijk schade aanbrengt
aan natuur en milieu. Voedsel van dichtbij hee een kleinere impact op het milieu dan voedsel van
verder weg, dat bijvoorbeeld per boot of vliegtuig vervoerd moet worden. Ook is het belangrijk dat
soorten niet bedreigd worden door overconsump e, denk bijvoorbeeld aan overbevissing.
Zoek uit wat voor eetbare dingen er op en rond de Waddeneilanden te vinden zijn en bedenk hiermee
een maal jd voor de ecotoeristen. Kijk bijvoorbeeld op:
• h ps://www.visitwadden.nl/nl/verhalen/smaak-van-de-wadden
• h ps://overtwad.nl/content/wie-zijn-de-iconen-van-het-wad-deel-13-smaakmakers-op-texel-vlielanden-terschelling/
• h ps://www.bestemming-terschelling.nl/inspira e/lokaal-lekker
• en pagina 70 – 77 van de Bosatlas.
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