/4

waddenfonds

Uitkoopregeling garnalenvissers wordt aangepast
De uitkoopregeling voor garnalenvissers in de Waddenzee wordt aangepast. Voor de regeling die tot
1 mei openstond, hebben zich zeven vissers aangemeld terwijl dat er minimaal tien moesten zijn.
Het Waddenfonds gaat samen met visserij- en natuurorganisaties in overleg hoe de uitkoopregeling
kan worden gewijzigd, zodat meer vergunningen voor de garnalenvisserij kunnen worden uitgekocht.
In het Convenant Viswad zijn maatregelen vastgelegd over het verduurzamen van de visserij in het
Waddengebied. Eén van de maatregelen is het opkopen van vergunningen van garnalenvissers. Zo
kunnen delen van de Waddenzee voor de garnalenvisserij worden gesloten. Het Wad krijgt op die
manier meer kans zich ecologisch te herstellen. Eerder al hebben visserij- en natuurorganisaties én
overheden daar overeenstemming over bereikt. Het Waddenfonds draagt€ 10 miljoen bij aan deze
vrijwillige uitkoopregeling. Het doel is tweeledig. Enerzijds kan de natuur in de afgesloten delen zich
beter ontwikkelen door herstel van het bodemleven in de Waddenzee. Aan de andere kant krijgt de
garnalensector zo een duurzamer perspectief op inkomsten.

Waddendag 2018 in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden.

Waddendag 2020 in het teken van de toekomst
De ministers Cara van Nieuwenhuizen (1 & M) en Carola Schouten (LNV) wonen op woensdag 18
november de Waddendag 2020 bij. Het congres vindt dit jaar plaats in Groningen en wordt

georganiseerd door het Waddenfonds en de nieuwe het Omgevingsberaad Waddengebied. Bij
coronabeperkende maatregelen wordt de Waddendag live gestreamd, zodat het programma digitaal
kan worden bijgewoond.
Een belangrijk onderdeel is de ondertekening van de intentieverklaring voor de Agenda voor het
Waddengebied 2050. In deze Gebiedsagenda Wadden 2050 hebben het Rijk en de Waddenregio
gezamenlijk een integrale toekomstvisie geformuleerd op het Waddengebied. De agenda omvat
ambities, dilemma's en strategieën voor vraagstukken in de komende decennia. Naast het Rijk en de
drie Waddenprovincies hebben onder andere gemeenten, belangenorganisaties en bedrijven uit de
regio bijgedragen aan de opstelling erva n. Deze zomer zal de nieuwe generatie zich buigen over de
toekomst van het Waddengebied. In workshops onder leiding van de Young Wadden Academy
formuleren jongeren vanuit eigen perspectief oplossingen op actuele uitdagingen. De uitkomsten
ervan worden op de Waddendag gepresenteerd.

De Talmakooi van Engwierum

"De eendenkooi is Nederlandser dan de windmolen"
De afgelopen vier jaar werden 24 eendenkooien in het Waddengebied opgeknapt voor ruim€ 2,8
miljoen euro. Het Waddenfonds droeg maar liefst€ 2,4 miljoen bij. Een gesprek met projectleider
Jan Piet de Boer van "Kongsi van de eendenkooi".
Wat is nu precies een eendenkooi?
De Boer: "Het is een vanginrichting van 1 à 2 hectare groot. Hij bestaat uit een waterplas met
daaromheen een kooibos. In de hoeken van de plas zitten vangpijpen waar wilde eenden naar toe
werden gelokt. Ze werden gevangen in een vanghokje en belandden bij de poelier. Vroeger had je
honderden eendenkooien in Nederland. Het had iets geheimzinnigs, want bijna niemand wist wat er
nu echt gebeurde. Alleen de kooiker mocht er komen, verder niemand."
Wat maakt een eendenkooi bijzonder?
De Boer: "Eendenkooien zijn iets typisch Nederlands. Nog Nederlandser dan de windmolen. Je vindt
ze nergens anders ter wereld. Ze staan vooral in het Waddengebied en het Rivierengebied. Door de
kooibossen zijn het opvallende landschapselementen in een overwegend open gebied." Lees meer

Wytsemakooi Uithuizermeeden

Effectiviteit Waddenfonds wordt geëvalueerd
In mei is het evaluatieonderzoek naar de doelmatigheid van het Waddenfonds gestart. Extern
adviesbureau Wing onderzoekt of het fonds de afgelopen vier jaar haar hoofddoelstellingen heeft
gehaald en of de subsidieverstrekking goed is verlopen. Er wordt onder andere gekeken of het
subsidiebudget goed is verdeeld over ecologie (50%) en economie (50%). Eveneens wordt
geanalyseerd of projecten die steun ontvangen voldoende bijdragen aan de ambities van het
Waddenfonds.
De evaluatie is belangrijk voor het nieuwe uitvoeringskader van het fonds. Daarin wordt vastgelegd
hoe en op welke terreinen het subsidiegeld wordt geïnvesteerd in het Waddengebied. Daarnaast
vindt afstemming plaats met stakeholders over het totale investeringsprogramma voor de
Waddenregio. Tegelijkertijd wordt er ook een midterm review van het Investeringskader
Waddengebied (IKW) uitgevoerd. Het IKW, dat in 2016 door de drie Waddenprovincies in het leven
is geroepen, investeert in grote meerjarige projecten en programma's in het Waddengebied. Het
Waddenfonds treedt daarbij op als co-financier.

Aandacht voor projecten vanwege coronavirus
Projecten die met subsidie van het Waddenfonds gerealiseerd worden en last hebben van de
coronacrisis, kunnen aankloppen bij het Waddenfonds. In een persoonlijk contact kan er gekeken
worden wat de impact is van alle coronamaatregelen op het project. Op basis daarvan bepaalt het
Waddenfonds of een initiatiefnemer binnen de subsidievoorwaarden lucht kan worden gegeven bij
de realisatie van het project.

"Als er projecten zijn die nog een financieringsvraag hebben, dan willen we serieus kijken of het
Waddenfonds een extra financiële bijdrage kan leveren", aldus directeur Gerben Huisman van het
Waddenfonds. "Projectpartijen kunnen ook zelf besluiten investeringen naar voren te halen. Het
Waddenfonds zou dan versneld de subsidiebijdrage kunnen uitbetalen." Lees meer

Ameland Academy voor nieuw horecapersoneel

Waddenfonds steekt 1,5 ton in scholingsprojecten
Het Waddenfonds geeft drie kennis- en scholingsprojecten in het Waddengebied een forse impuls.
Er wordt subsidie verleend aan twee projecten op Ameland: de Waddencampus en de Ameland
Academy. Ook wordt de bouw van een minikotter in Den Helder ondersteund. In totaal kent het
Waddenfonds aan de drie projecten bijna€ 150.000 toe.
De projecten vallen onder het Budget Lokale Innovaties, een subsidieregeling voor kleinschalige,
lokale projecten, die vernieuwend zijn en de leefbaarheid in het Waddengebied vergroten. Lees
meer
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