
 

 

 
 
 
 

Bijlage gehonoreerde projecten 17 juni 2020  
 
WF 204391 
 
Terp fan de takomst, doarp yn ‘t slik  
 
Bij het Friese dorp Blije wordt een buitendijkse belevingsplek gecreëerd in de vorm van een terp. Op 
deze plek kunnen bezoekers de natuur en het Wad op een unieke manier beleven. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan het hoofddoel van de dorpsvisie van Blije om meer met het gezicht naar de 
Waddenzee te wonen, leven en werken. De terp moet tijdens de eerste Triënnale 2022 in gebruik 
worden genomen. 
 
Aanvrager: Vereniging Dorpsbelang Blije 
Totale kosten van het project: € 887.373,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,-- 
Status: in uitvoering  

 
WF 204339  
 
Helderse Molenstichting De Onderneming 

 
Op het Vinkenterrein in Den Helder wordt een replica gebouwd van houtzaagmolen ‘De Goede 
Verwachting’. In de molen komen diverse voorzieningen, zoals een informatie- en expositieruimte (het 
‘Huis van de Wind’), een bed & breakfast, een locatie voor evenementen en een molenwinkel. De 
molen moet het verhaal vertellen van de cultuurhistorie van de molens die Den Helder ooit had en in 
het bijzonder het verhaal van de houtzaagmolens langs het Helders Kanaal. Deze molen stond in 
directe verbinding met de Waddenzee en het Noord-Hollands Kanaal. 
 
Aanvrager: Helderse Molenstichting 
Totale kosten van het project: € 887.373,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 
Status: in uitvoering  
 
WF 204382  
 
Panorama Wadden  
 
Het project betreft een initiatief van Noordhoff Uitgevers en Shoreline Productions, waarbij de Bosatlas 
van de Wadden wordt verspreid onder 950 scholen voor voortgezet onderwijs in Noord- en Midden-
Nederland. Hierbij inbegrepen is een speciaal ontwikkeld interactief lesprogramma met onder meer 
een interactieve schoolplaat, minidocumentaires en een mobiele expositie. Dit lesprogramma bouwt 
voort op het Wereldwadlesprogramma in samenwerking met andere partijen zoals het 
Gemeenschappelijk Waddenzee Secretariaat (CWSS). 
 
Aanvrager: Shoreline Productions 
Totale kosten van het project: € 739.979,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 440.465,- 
Status: in uitvoering  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
WF 204447  
 
Shrimp4live  
 
Dit project betreft de doorontwikkeling van een prototype van een selectief vangsysteem voor 
duurzame garnalenvisserij en het op de markt brengen van dit systeem. De verfijning heeft betrekking 
op de verwerkingslijn met de detectiebaan en het gebruikmaken van camera’s. Het project moet 
resulteren in minder bijvangst ondermaatse garnalen en andere kleine vissen, minder 
bodemberoering, minder dieselverbruik, het verwijderen van organisch en niet organisch materiaal uit 
zee en het scheiden van plastic afval. De video-opnames leveren informatie op die gebruikt kan 
worden voor wetenschappelijke doeleinden. 
 
Aanvrager: De Boer RVS 
Totale kosten van het project: € 1.361.203,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,- 
Status: in uitvoering  

 

WF 204390  

Algae Anywhere 

Zijn zoutwateralgen geschikt als veevoer? En kan de teelt ervan een bijdrage leveren aan een 

oplossing van de stikstofproblematiek? Een proef met het telen van zoutwateralgen op een 

veehouderij in het Friese Hallum moet dit uitwijzen. De teelt vindt plaats in een reactorvat in een 

systeem waarbij zout water, ledverlichting en voedingsstoffen uit koeienmest de algengroei 

bevorderen. De algen dienen als veevoer voor de koeien op het bedrijf. Zo daalt de stikstofuitstoot, 

omdat er minder eiwitrijk voer hoeft te worden aangevoerd. De praktijkproef moet duidelijk maken of 

een constante algenproductie op grote schaal mogelijk is, waarbij die niet gebonden is aan grond. 

Mogelijk kan zo een stap worden gezet in de verdere ontwikkeling van algenteelt in de agrarische 

sector. 

Aanvrager: O&N B.V. 
Totale kosten van het project: € 587.510,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 293.755,- 
Status: in uitvoering  
 

WF 204334  

Huisduinen, ontdek het Begin van de Wadden 

Het project “Huisduinen, ontdek het Begin van de Wadden“ heeft als doel het verhaal van het dorp 
Huisduinen te vertellen. Voor zowel bewoners als bezoekers zal Huisduinen als beginpunt van de 
Wadden op de kaart worden gezet. Daarom willen de gemeente Den Helder en de Vereniging 
Huisduiner Belang het duinlandschap terugbrengen naar het hart van het dorp. Het dorpsplein wordt 
een centrale ontmoetingsplek en het plein voor Fort Kijkduin wordt heringericht. Het militair erfgoed 
van Huisduinen wordt verbonden door de aanleg van een wandelpad tussen Fort Kijkduin en het 
Atlantikwallcentrum. Daarnaast moet de strandopgang van Huisduinen beter bereikbaar worden 
gemaakt. Door de aanleg van fiets- en wandelroutes met diverse voorzieningen wordt het dorp 
verbonden met de Huisduinerpolder.  
 
Aanvrager: Gemeente Den Helder 
Totale kosten van het project: € 781.070,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 315.000,- 
Status: in uitvoering  
 



 

 

 

 

 

 

WF 204380  

Uitbreiding Medemblikkerloods  

Dit project beoogt de Medemblikkerloods in museumhaven Willemsoord in Den Helder uit te breiden. 
In de loods worden historische boten gerestaureerd. Door de uitbreiding van de loods kan de huidige 
functie behouden blijven en ontstaat er ruimte voor een zeilmakerij en kan tevens een multifunctionele 
lesruimte worden ingericht. De lesruimte wordt gebruikt voor theorie- en praktijklessen aan (vooral) 
jongeren. Ook komen verhalen over botters, (oude) restauratietechnieken van deze boten en de fauna 
en het bodemleven van het Waddengebied aan bod. Daarnaast voorziet het project in de opleiding 
van vier waddenambassadeurs die jongeren en toeristen kennis moeten laten maken met deze 
verhalen. 
 
Aanvrager: Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord 
Totale kosten van het project: € 450.000,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 180.000,- 
Status: in uitvoering  

 

WF 204388  

Fort Kijkduin  

Dit project beoogt Fort Kijkduin toekomstbestendig te maken en het bekender te maken bij bezoekers 
in binnen- en buitenland. Na afronding van het gehele project moet Fort Kijkduin verschillende 
recreatieve functies hebben (museum, aquarium, café, evenementen, educatie, spelen) en 
aantrekkelijk worden voor een brede doelgroep. Voor fase 1 en 2 wordt subsidie van het 
Waddenfonds gevraagd. In fase 1 wordt de entreeruimte vernieuwd en worden een nieuwe 
tentoonstelling en ontdekkingstocht door het fort gerealiseerd. In fase 2 worden onder meer een 
educatief en een juniorprogramma opgezet, wordt het aquarium gemoderniseerd en worden 
faciliteiten gerealiseerd voor overnachtingen, evenementen en vergaderingen. 
 
Aanvrager: Zeestad CV/BV 
Totale kosten van het project: € 1.358.865,- 
Bijdrage Waddenfonds: €  500.000,- 
Status: in uitvoering  
 

WF 204353  

Wad Nu 

Met dit project wordt beoogd de historische badcultuur van Harlingen te herstellen. Dit moet leiden tot 
een versterking van de waddenbeleving van toeristen en inwoners van Friesland. Het project voorziet 
in het uitvoeren van een pilot aan de hand van het installeren van een algenscherm. Deze fysieke 
maatregel moet voorkomen dat er algen aanspoelen op het zwemstrand van de havenstad. Daarnaast 
wordt een informatiecampagne opgezet over de traditionele Friese badcultuur en Harlingen als 
historische badplaats. 
 
Aanvrager: Gemeente Harlingen 
Totale kosten van het project: € 688.712,- 
Bijdrage Waddenfonds: € 344.356,- 
Status: in uitvoering  
 



 

 

 

 

 

WF 204416  

De Wadkijker  

Dit project betreft het opzetten van een online platform, waarin informatie over het Waddengebied bij 
elkaar wordt gebracht. Via een app wordt deze informatie toegankelijk gemaakt voor toeristen en 
professionals. Dit project wil de beleving van de onderwaterwereld van het Wad versterken en 
verantwoord medegebruik en verbetering van het beheer van de Waddenzee mogelijk maken. 
 
Aanvrager: Permit BV 
Totale kosten van het project: € 924.123 
Bijdrage Waddenfonds: € 473.518,- 
Status: in uitvoering  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


