Waddenfonds investeert ruim € 13 miljoen in
vismigratieprogramma
Het Waddenfonds draagt € 13,3 miljoen bij aan het verbeteren van de vistrek tussen de Waddenzee
en het binnenland. Het project Ruim Baan voor Vissen 2 moet een belangrijke impuls geven aan de
visstand in het Waddengebied. Al jaren is de visstand in de Waddenzee te laag en zijn de vissen er
te klein. In totaal wordt er in de tweede fase van dit meerjarige migratieprogramma € 44,5 miljoen
geïnvesteerd. Het plan is ontwikkeld door de waterschappen van Noord-Holland, Fryslân, Groningen
en Drenthe.
Door dijken, sluizen, stuwen en gemalen is de vistrek tussen de Waddenzee en het binnenwater
achter de dijken hevig verstoord geraakt. Daardoor kunnen vissen lastig meren, beken en rivieren
bereiken waar ze paaien en jongen krijgen. Het gevolg is dat trekkende vissoorten zoals de zeeforel,
paling en glasaal het moeilijk hebben in het Waddengebied. Lees meer

Nieuwe subsidieregeling loopt tot 21 januari 2020
Het Waddenfonds is een nieuwe subsidieregeling gestart. Subsidie is mogelijk voor projecten die
binnen één of meerdere van de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds vallen. In totaal is € 8
miljoen te verdelen. Per project kan er bij het fonds maximaal € 500.000,-- worden aangevraagd.
Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de
subsidieregeling.
Aanvragen kunnen tot 21 januari 2020 voor 12.00 uur worden ingediend. Bent u van plan subsidie
aan te vragen en heeft u nog geen contact gehad met het Waddenfonds doe dat dan zo snel

mogelijk. Medewerkers van het fonds staan voor u klaar om u te informeren over uw aanvraag. Lees
meer

Subsidieregeling voor lokale projecten verlengd
Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds heeft besloten € 500.000,-- extra uit te trekken voor
kleinschalige innovatieve projecten. Ook verlengt het Waddenfonds de subsidieregeling voor het
Budget Lokale Innovaties (BLI). De termijn waarbinnen subsidieaanvragen voor lokale projecten
kunnen worden ingediend, is verruimd naar 10 juli 2020. De regeling zou eerst op 13 december van
dit jaar sluiten. Aanleiding voor de verlenging is het grote aantal aanvragen voor de subsidieregeling.
Lees meer

Gerben Huisman nieuwe directeur Waddenfonds
Gerben Huisman (42) start per 1 januari aanstaande als secretaris/directeur van het Waddenfonds.
Huisman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. Zo heeft hij heeft zich onder meer 10 jaar in
diverse functies ingezet bij de provincie Fryslân. De laatste jaren als griffier van Provinciale Staten
van Fryslân.
“Het lijkt mij een mooie uitdaging om samen met de drie Waddenprovincies, alle betrokken
organisaties en instellingen en collega’s een bijdrage te mogen leveren aan dit prachtige gebied”,
zegt Huisman. Huisman volgt Marre Walter op. Walter heeft tijdens de ziekte en na het overlijden
van Dick Hamhuis het Waddenfonds gedurende twee jaar geleid als interim-directeur. Door de komst
van Gerben Huisman zal Marre Walter zich vanaf januari 2020 met haar bureau veranderpartners
weer op nieuwe opdrachten toeleggen. Lees meer

Project Zilte Aardappelketen in de Waddenregio afgerond
Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject Zilte Aardappelketen over de teelt van aardappelen in een
verzilt Waddengebied is met succes afgerond. Gedurende de projectperiode zijn nieuwe
teeltmethodes ontwikkeld waarmee gangbare aardappelrassen toch onder zilte omstandigheden
geteeld kunnen worden. Dit heeft er zelfs toe geleid dat aan de (ver)zilte aardappel het
Waddengoudkeurmerk is toegekend. Verder zijn er waddenchips en waddenfrites ontwikkeld en
wordt een biologisch zilte tafelaardappel vermarkt. De producten liggen inmiddels bij meerdere
supermarkten in het schap. Het project is deels uitgevoerd door een proefbedrijf in samenwerking
met het Waddenfonds en diverse commerciële partijen, waaronder lokale aardappeltelers. Door
zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de invloed van het zoute water uit de Waddenzee op de
akkerbouw toe. Het Waddenfonds steunt projecten die kansen van verzilting benutten. Daarnaast
worden projecten gesubsidieerd die zuinig omgaan met zoet water in de Waddenregio.

Website Waddenfonds vernieuwd
De website van het Waddenfonds is vernieuwd. Het adres blijft hetzelfde: www.waddenfonds.nl.
De site heeft een eigentijdse vormgeving en overzichtelijker indeling gekregen. Ondernemers,
overheden en organisaties worden zo beter gefaciliteerd bij het indienen van een subsidieaanvraag.
Daarnaast is eveneens de informatievoorziening over regelgeving en gehonoreerde projecten van
het Waddenfonds nog beter toegankelijk gemaakt. De nieuwe website is eveneens via een
responsive versie op tablet en smartphone te raadplegen.
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