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De Tuin naast de Branding  
 
Het project betreft het opzetten van een zelfpluktuin van 1 ha met groente, fruit en bloemen, als 
middel voor samenwerking, verbinding en het ontstaan van nieuwe netwerken die een positieve 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid. 
Het project versterkt de economische en sociale leefbaarheid doordat met de tuin als middel 
enerzijds de lokale  voedselproductie wordt vernieuwd met tuinbouwproducten en anderzijds 
doordat met de tuin als middel door de Stichting Vrienden van de tuin naast de Branding” 
activiteiten worden ontplooid waardoor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Het project is 
Waddenspecifiek, draagt bij aan de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds en voldoet aan alle 
vereisten van het Budget Lokale Innovaties.  
 
Aanvrager: Stichting Vrienden van de Tuin naast de Branding 
Totale kosten van het project: € 68.618,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 34.309,- 

 

Wad maak je? 

Het project stelt kustbewoners in staat de leefbaarheid in hun dorp of stad te verbeteren door 
mobiele ateliers op te zetten waar met materiaal uit het kustgebied - het onontdekte goud van het 
waddengebied - souvenirs worden gemaakt. Stichting It Erfskip zet souvenirs (onder meer voor 
KH2018) in om mensen met elkaar in contact te brengen en ontmoetingen te creëren. Daarnaast 
wil zij met de souvenirs ambachten en vakmanschap met een lange traditie een nieuwe impuls 
geven, zodat de bijzondere vakkennis niet verloren gaat en ook in de toekomst relevant kan zijn. 
De maakplaatsen verbinden verschillende bewonersgroepen. Deelnemers werken met een 
combinatie van oude, ambachtelijke vaardigheden en moderne, innovatieve technieken, die het 
gebruik van biobased producten stimuleren – denk aan 3D printen. Met het ontdekken van het 
materiaal, ontdekken deelnemers ook de omgeving en keren zij zich weer naar het Wad.  Een 
aantal 'eigenaren' van de maakplaatsen wordt opgeleid, zodat zij de maakplaats en het netwerk 
dat daaromheen ontstaat kunnen voortzetten. 

 
Aanvrager: Stichting It Erfskip 
Totale kosten van het project: € 46.330,- 
Bijdrage Waddenfonds:  € 23.165,- 

 

 


