
Veel belangstelling voor nieuwe subsidieregeling
De drie informatiebijeenkomsten over de nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds zijn
drukbezocht. Meer dan 150 belangstellenden volgden in september de voorlichtingssessies in
Wieringerwerf, Leeuwarden en Haren. Ruim 70 bedrijven, belangenorganisaties en gemeenten
maakten aansluitend gebruik van de speeddates, waarbij in een persoonlijk gesprek met
vertegenwoordigers van het Waddenfonds plannen en projecten voor het Waddengebied werden
doorgenomen.

Vanaf 9 december a.s. tot en met 21 januari 2020 (tot 12.00 uur) kunnen
subsidieaanvragen worden ingediend, die betrekking hebben op één of meerdere thema’s
van het Waddenfonds. Er is in totaal € 8 miljoen euro beschikbaar. Per project wordt
maximaal een bijdrage van € 500.000,-- verstrekt. Lees meer

http://waddenfonds.nl/pagina/63/subsidie-aanvragen/


Programmaregisseurs over hun werk voor het Waddenfonds 

‘Energie van mensen is fantastisch’
Programmaregisseurs Geert Boesjes en Martine Kriesels van het Waddenfonds hoeven niet lang na
te denken over wat het allerleukste is van hun functie bij het Waddenfonds. ‘De mensen die met een
project bezig zijn, zijn zo gedreven. Daar spat de energie van af. Dat zijn mensen die van betekenis
willen zijn voor het Waddengebied, en dat zijn wij ook.’

Geert Boesjes en Martine Kriesels vertellen hun verhaal in de vergaderkamer van het Waddenhuis,
met uitzicht op de Nieuwestad, het centrum van Leeuwarden. ‘Dit is natuurlijk een prachtige plek om
te werken, maar het liefst ben ik wat vaker op pad. De provincies in en dan langs de projecten. Dat
doen we nu al wel, maar dat zou ik nog wel meer willen doen’, aldus Boesjes. Kriesels beaamt dat:
‘Als je een keer op locatie bent geweest, vallen de puzzelstukjes van het projectplan in elkaar.’ Lees
meer

Partners vinden elkaar op Politieke Waddendag
Meer dan 110 bestuurders, politici en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit de
Waddengemeenschap hebben in september de Politieke Waddendag bezocht. Aan de voet van de
Friese zeedijk werd een groot aantal actuele thema’s rond de bescherming en ontwikkeling van het
Waddengebied besproken. De Politieke Waddendag werd voor de tweede maal georganiseerd,
onder andere door het Waddenfonds. 

Tijdens de paneldiscussie kwam de nieuwe Beheerautoriteit voor het Waddengebied aan bod. Die
 moet de komende maanden handen en voeten krijgen en gaat per 2020 van start. ,,Het
Waddengebied wordt beheerd door een groot aantal organisaties. Daardoor zijn er veel
overlegstructuren ontstaan. Dat maakt de komst van de Beheerautoriteit wenselijk. Om een einde te

http://waddenfonds.nl/nieuws/60/a-energie-van-mensen-is-fantastischa/


maken aan de bestuurlijke drukte’’, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. ,,We
verwachten er veel van.” Lees meer

Drie kilometer Waddenzeedijk op Texel toekomstbestendig
Deltacommissaris Peter Glas gaf in september bij een feestelijke afronding het project Prins
Hendrikzanddijk op Texel het symbolische predicaat ‘deltaproof’.  Het afgelopen jaar veranderde een
traditionele groene dijk naar een uniek zandig natuurgebied van 200 hectare met duinen en
kwelders. Het Waddenfonds droeg ruim € 12 miljoen bij aan de realisatie, die in totaal bijna € 14
miljoen kostte. Voor dat bedrag is de dijk omgevormd tot een natuurgebied met volop kansen voor
wadvogels en mosselbanken. ,,De Prins Hendrikzanddijk is een voorbeeldproject. We leren hier hoe
waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan”, aldus Peter Glas. Ook Rob Veenman van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was tevreden: “Hiermee slaan we twee vliegen in
één klap: een toekomstbestendige waterkering voor Texel én een verbetering van de natuurwaarden
in de Waddenzee.”

Lokale innovatieve projecten krijgen subsidie
Het Waddenfonds draagt bijna € 15.000,-- bij aan twee kleinschalige projecten in de Kop van Noord-
Holland die de lokale leefbaarheid versterken. Het eerste project is de nieuwbouw van een
molenboet (schuur) naast de molen ‘De Onderneming’ in Hippolytushoef. Het andere project omvat
onder andere de uitbreiding van de  expositie van bezoekerscentrum De Helderse Vallei bij Den
Helder. Het geld is afkomstig uit het Budget Lokale Innovaties (BLI), een subsidieregeling voor lokale
innovatieve projecten. Lees meer

http://waddenfonds.org/website/user_content/1/documents/verslagbriefWaddendag.pdf
http://waddenfonds.nl/nieuws/59/steun-voor-twee-lokale-projecten-in-noord-holland/
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