Waddenagenda 2050 uit de startblokken: ruim vijftig partijen
zetten handtekening
Een belangrijke stap richting een bestendige toekomst van het Waddengebied. Op de digitale
Toogdag voor de Wadden op 3 februari in Leeuwarden, georganiseerd door het
Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds, hebben ruim 50 partijen hun
handtekening gezet onder de Gebiedsagenda voor het Waddengebied 2050. Het gaat om
overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. De agenda schetst perspectief voor
het unieke UNESCO Werelderfgoed. Doel is een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied,
waar menselijke activiteiten in balans zijn met natuur- en landschapswaarden.

Onder de handtekeningzetters waren ook de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur
en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. Lees meer

Waddenfonds organiseert webinar op Toogdag voor de
Wadden

Hoe ziet de investeringsagenda voor het Waddengebied er de komende jaren uit? En hoe moeten
alle toekomstige ambities worden gefinancierd? Deze belangrijke vragen kwamen aan de orde bij
het webinar over de investeringsagenda voor de Waddenregio, die het Waddenfonds samen
organiseerde met het Investeringskader Waddengebied van de drie waddenprovincies. Naast
directeur Gerben Huisman van het Waddenfonds bogen ook andere gasten zich over de
investeringsagenda. Daarbij werd geconcludeerd dat de koers van de afgelopen voor een groot deel
kan worden voortgezet. Met name de sterk verbeterde samenwerking tussen veel partijen maar ook
de investeringsprogramma’s leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied. Online
deden er 180 deelnemers mee aan het webinar.

Brainstorm over actuele vraagstukken Waddengebied

Het Waddenfonds heeft samen met de Young Wadden Academy tijdens de Toogdag voor de
Wadden vijf waddenateliers georganiseerd. Aan de workshops namen meer dan 50 deskundigen uit
het hele land deel. Samen bespraken ze prioriteiten en oplossingen voor actuele vraagstukken over
het Waddengebied. Er kwamen thema’s aan de orde zoals de positie van jongeren in het
Waddengebied, energietransitie en biodiversiteit & landschap. Maar ook vraagstukken over de
bescherming van de Waddenzee. Lees meer

Plastic soep in Waddenzee wordt vooral lokaal veroorzaakt

De Stichting House of Design gaat biobased alternatieven ontwikkelen voor plastic producten die
veel in de Waddenzee worden gevonden. Denk daarbij aan vissershandschoenen maar ook aan
etensbakjes, die in supermarkten worden gebruikt voor het verpakken van etenswaren. Om een
breed publiek over te laten stappen op deze afbreekbare producten, wordt er bijna € 500.000,geïnvesteerd in het project ‘WadAfval, van plastic soup naar groentesoep’. Het Waddenfonds
ondersteunt de stichting uit Groningen daarbij met ruim € 300.000,- . Oprichter Eileen Blackmore van
House of Design ziet het project als een mooie kans om inhoud te geven aan de circulaire ambities
in het Waddengebied.
Plastic soep lijkt een wereldwijd en onbeheersbaar probleem. Welke winst kun je dan met zo’n
project boeken?
De plastic soep is in belangrijke mate lokaal gebonden. We denken vaak dat het meeste plastic via
de Noordzee de Waddenzee binnendrijft. Maar het meeste afval in de Waddenzee wordt plaatselijk
veroorzaakt. Lees meer

Verlenging subsidieregelingen voor grote en kleine projecten

Het Waddenfonds verlengt de subsidieregelingen voor grote en kleine projecten in het
Waddengebied. De regeling STUW is voor projecten die zich richten op duurzame energie,
landschapsontwikkeling, aquaculturen en het thema bodem, water, licht en geluid. De
indieningstermijn loopt nu door tot en met 30 april 2021. Er is € 8,5 miljoen beschikbaar, per project
kan er een miljoen euro subsidie worden aangevraagd.
Later dit jaar komt het Waddenfonds met een nieuwe subsidieregeling, die eveneens voor meerdere

thema’s wordt opengesteld. Deze subsidieregeling geeft uitvoering aan een herzien
uitvoeringsprogramma waaraan nu wordt gewerkt.
Voor kleinschalige projecten is de indieningstermijn verlengd tot 2 juli 2021. Voor deze regeling
Budget Lokale Innovaties is € 500.000,- euro extra uitgetrokken. Lokale en vernieuwende initiatieven
in de Waddenregio kunnen maximaal € 50.000,- aanvragen.
Subsidies lokale projecten
Subsidies regeling STUW

Waddenfonds steekt 1,5 ton in projecten voor leefbaarheid

Het Waddenfonds steekt ruim € 150.000,- in vijf projecten die de leefbaarheid en gemeenschapszin
in het Waddengebied moeten versterken. De subsidie is bestemd voor het culturele festival
Borgsfeer in Borgsweer en het Eems Dollardgebied, een nieuw dorpshuis in Reitsum, metershoge
fotoportretten van Groninger aardappelboeren en een duurzame speeltuin in het Friese Ferwert. Ook
het project Duurzame Eilanden krijgt geld voor educatieve lespakketten, een website en een game
over duurzaamheid op de Waddeneilanden. Lees meer
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