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WF 193623 Pilot natuurrijke slaperdijken Groningen 
 
Dit project richt zich op het krijgen van kennis om de natuur- en belevingswaarde van de landinwaarts 
gelegen slaperdijken te vergroten. De pilot behelst onder andere de aanplant van struiken, de 
omvorming naar bloemrijke vegetaties, de aanleg van vogelakkers en een aangepast dijkbeheer. 
Daarnaast heeft het project als doel om het publiek met onder andere excursies, lezingen en 
informatiepanelen bewust te maken van de waarde van slaperdijken. De verkregen kennis moet 
inzicht geven in een optimale inrichting van de dijken en in optimale maai- en begrazingsregimes voor 
de dijken en aangrenzende akkers. Hierdoor kunnen de leefomstandigheden van de voor het 
Waddengebied typerende bedreigde vogelsoorten, zoals de grauwe kiekendief en de velduil worden 
verbeterd. 
 
Aanvrager:   Landschapsbeheer Groningen 
Totale investering:   €  607.302,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  488.243,--  
 
 
WF 193704  Lokaal energienet in balans met accu’s en elektrische deelauto’s 
 
In het Groningse Kantens en omgeving start een project dat zich richt op de problemen met 
overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in het Waddengebied. Het doel is de balans in het lokale 
energienet te verbeteren. Dit gebeurt door elektriciteit op te slaan en te bufferen in accu’s en 16 
elektrische auto’s. Tegelijk wordt de aansturing van de belasting op het elektriciteitsnet verbeterd. De 
elektrische auto’s worden gebruikt voor duurzame recreatie en toerisme, doordat de auto’s ingezet 
worden als deelauto’s voor toeristen en eilandbewoners. Het project speelt hiermee slim in op 
experimenteerruimte die de wetgeving biedt. 

 
Aanvrager:   Coöperatie Energie Initiatief Kantens e.o. U.A. 
Totale investering:   €  778.676,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  449.994,--  

 
 
WF 193616 Nieuw Terpeninformatiecentrum Hegebeintum 
 
Stichting Terp Hegebeintum gaat een nieuw bezoekerscentrum bouwen bij de terp van Hegebeintum. 
Dit centrum dient als startpunt voor de beleving van de kernkwaliteiten van het omliggende 
terpenlandschap. Als onderdeel van het project worden de verhalen over de terpengeschiedenis, het 
watererfgoed, de romaanse kerken en het ontstaan van het landschap voor het voetlicht gebracht. Dit 
gebeurt door het aanleggen van nieuwe routes en het organiseren van excursies en arrangementen 
rond het thema terpenlandschap. Beoogd wordt om het landschap beter toegankelijk te maken voor 
het publiek en daardoor de Friese waddenkust als toeristische bestemming een impuls te geven.  
 
Aanvrager:   Stichting Terp Hegebeintum 
Totale investering:   €  877.587,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  500.000,-- 

 
 

 

 

 



 

 

WF 193484 Herbouw van een korenmolen op Vlieland 

De Stichting Korenmolen Vlieland wil op het eiland een korenmolen herbouwen met daarin een 
expositieruimte. Op dezelfde plaats heeft al eeuwenlang een molen gestaan. De expositie gaat over 
hoe het leven op Vlieland was en welke rol de molens in de (maritieme) geschiedenis hebben 
gespeeld. Ook wordt aandacht besteed aan Vlieland als één van de Waddeneilanden van  
Werelderfgoed Waddenzee. In een winkel zullen waddenproducten met het keurmerk Waddengoud 
aangeboden worden. 

 
Aanvrager:   Stichting Korenmolen Vlieland 
Totale investering:   €  793.999,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  495.000,-- 

 

WF 193745 Visserijmuseum Termunterzijl 

Stichting Visserijmuseum Termunterzijl wil een volwaardig visserijmuseum realiseren door de 
uitbreiding van de bestaande expositieruimte. Het museum vertelt met vaste en lopende 
tentoonstellingen het verhaal over het maritieme verleden, heden en toekomst van het dorp 
Termunterzijl. Ook de Termunterzijlster visserij en de cultuurhistorische waarden van de nabije 
omgeving komen aan bod. Daarnaast wordt het museum gebruikt voor lezingen, educatie, excursies, 
veldwerkprogramma’s, groepsactiviteiten en sociale ontmoeting over deze thema’s. Verder wordt in 
samenwerking met het Groninger Landschap en het waterschap Hunze en Aa’s op locatie (de Kleine 
Polder) voorlichting gegeven over vismigratie en vispopulatie in het Eems-Dollard estuarium.   
 
Aanvrager:   Stichting Visserijmuseum Termunterzijl 
Totale investering:   €  455.000,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  317.000,--  

 

WF 193781 De Kromme Horne 

Voor de kust van Wierum moet een groot kunstwerk  komen in de vorm van een grote houten pier met 
een panoramische beleefplek. De zogenaamde Kromme Horne zal 330 meter lang worden en de 
oude strekdam volgen. In een latere fase die niet onder deze aanvraag valt, zal een verlenging tot 550 
meter volgen Hiermee zullen drie beleefplekken gerealiseerd worden. De Kromme Horne is onderdeel 
van het programma Sense of Place en stelt bezoekers in staat om op een bijzondere manier te 
genieten van de duisternis, de rust en de landschappelijke waarde van het Waddengebied. 

 
Aanvrager:   Stichting Sense of Place 
Totale investering:   € 1.039.186,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  475.795,--  

 

WF 193640 Boeren, vissers en buitenlui 

De zogenaamde Gouden Driehoek op Texel rondom de Hoge Berg moet op allerlei manieren 
toegankelijk en beleefbaar worden gemaakt voor toeristen en recreanten. Eén van de onderdelen is 
het herstel van de tuin van Brakestein volgens 18e-eeuws ontwerp. Daarnaast moet er 
kringlooplandbouw op de keileemheuvel de ‘Hoge Berg’ komen en wordt het kleine bos ‘Doolhof’ op 
de zuidoostelijke helling van de berg verbeterd. In de oude haven van Oudeschild komen 
informatiepanelen over het vissersleven van 1960 tot nu. Tenslotte worden er vijf 
insectenmonitoringspunten, 500 meter aan ‘tuunwallen’ langs wandelroutes en de waterstand 
verhoogd om het gebied aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Om al deze verbeteringen 
toegankelijker te maken voor toeristen, wordt eveneens een verbindende fiets- en wandelroute 
aangelegd.  
 
Aanvrager:   Staatsbosbeheer 
Totale investering:   €  719.800,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  483.922,-- 



 

 
 
 

WF 193676 Volle Kracht vooruit! Man overboord 

Deze bijdrage ondersteunt de eerste fase van het project waarmee Citymarketing Den Helder en het 
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers het dagtoerisme naar Den Helder willen stimuleren.  
Bezoekers kunnen virtueel als bemanningslid van een reddingsboot meedoen met een reddingsactie. 
Daarnaast wordt een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd over zeven gedenkwaardige 
reddingsacties rond Den Helder. Bij de tentoonstelling worden oude verhalen en herinneringen 
gekoppeld aan nieuwe beelden en tastbare bewijzen. Op deze wijze worden de verhalen over 
cultuurhistorische schatten zoals de scheepswrakken onderwater en de vele eeuwen zeevaart verteld.  
 
Aanvrager:   Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers 
Totale investering:   € 3.149.050,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  150.000,-- 

 
 

WF 193091 Één met de natuurlijke omgeving 

Puur Terschelling, een bedrijf in buitenactiviteiten in Oosterend, wil haar accommodatie verduurzamen 
en uitbreiden zodat de gasten ook buiten het hoogseizoen kunnen worden ontvangen. Hierdoor wordt 
het mogelijk de buitenactiviteiten, die gericht zijn op beleving van kernkwaliteiten van het eiland en de 
Waddenzee, beter te benutten in het laagseizoen. Het project past goed bij het rustige karakter van 
het oostelijk deel van het eiland.  Het project leidt tot extra bezoekers buiten het hoogseizoen en 
draagt bij aan verlenging van het toeristisch seizoen. 
 
Aanvrager:   Puur Terschelling 
Totale investering:   €  1.017.650,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  268.544,-- 
 
 
 

WF 193669 Bomen in het waddenlandschap 

Door de essentaksterfte en andere boomziekten neemt de beleving van het contrast tussen de 
monumentale beplantingen en de weidsheid van het landschap in het Waddengebied af. De aanpak 
van de aantasting van het landschap is urgent. Met dit project worden de karakteristieke beplantingen 
in het kustgebied van het Friese en Groningse waddenlandschap versterkt. Een breed assortiment 
van 2700 bomen die in het gebied goed gedijen zullen worden aangeplant. Op deze wijze wordt 
bijgedragen aan meer diversiteit, minder kwetsbaarheid voor ziektes en een versterking van de lokale 
identiteit. Aanvullend worden ook  lezingen, presentaties en cursussen verzorgd. 
 
 
Aanvrager:   Stichting Iepenwacht Fryslân 
Totale investering:   €  792.810,-- 
Bijdrage Waddenfonds:  €  443.529,-- 

 


