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Bijlage 

 
Lijst met gehonoreerde projecten Duurzame Recreatie en Toerisme   
 
 

 Ecomare Werelderfgoed Waddenzee Experience 
Het project betreft het bouwen van een nieuwe expositie over het Werelderfgoed Waddenzee, waarin 
de kernkwaliteiten van het waddengebied centraal staan. Daarnaast wordt het thema Mens en Wad 
opgenomen in de experience, waarin onder meer een beroep gedaan wordt op de verschillende 
zintuigen van de bezoekers, bijvoorbeeld met een interactieve vloer. De tentoonstelling is met de 
bestaande excursies en een buitenprogramma gericht op het versterken van de beleving, educatie en 
voorlichting over het waddengebied.  
 
Totale investering: € 687.000,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 500.000,-- 
Aanvrager: Stichting Texels Museum     
 
 

 De VoorZORG | poort naar polder en waddennatuur  
Met dit project wordt beoogd een Natuurbeleefcentrum aan de rand het natuurgebied Waalenburg op 
Texel te realiseren. In het Natuurbeleefcentrum is aandacht voor de binnendijkse en buitendijkse 
waddennatuur. Het centrum moet ertoe bijdragen dat de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het 
gebied en de vogelboulevard versterkt wordt. Ook worden bezoekers gestimuleerd het gebied verder 
te verkennen. Een onderdeel van het Natuurbeleefcentrum betreft een waddennatuurspeelplaats, 
waar kinderen en ouders op speelse wijze kennis kunnen maken met vogelsoorten, die in het 
waddengebied voorkomen.   
 
Totale investering:€ 2.317.745,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 309.975,-- 
Aanvrager: Natuurmonumenten 
 

 Een aangenaam verblijf | onderdeel Stoomsleepboot Noordzee   
Voor de Museumhaven van Den Helder wordt de historische Stoomsleepboot Noordzee opgeknapt en 
aangepast voor bezichtiging door toeristen. De toegevoegde waarde van dit project zit met name in de 
instandhouding en herbestemming van maritiem erfgoed en versterkt de toeristisch infrastructuur van 
Den Helder. Het verhaal over de stoomsleepboot is informatief en past bij de lokale economische en 
culturele geschiedenis van Den Helder. Samen met de ontwikkeling van de andere boten ontstaat een 
aantrekkelijke toeristische attractie. De verwachting is dat dit leidt tot een langer verblijf van toeristen. 
Het project heeft een bovenlokaal effect en versterkt de beleving van het cultuurhistorisch erfgoed in 
het waddengebied.  
 
Totale investering:€ 234.465,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 93.786,-- 
Aanvrager: Stichting Museumhaven Willemsoord Den Helder 
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Kaap Skil presenteert topvondsten Gouden Eeuw 
Het museum Kaap Skil in Oudeschild op Texel ontwikkelt een permanente en duurzame 
tentoonstelling over de archeologisch unieke vondsten die in 2016 zijn gedaan van het 
Plamhoutscheepswrak. Duikers vonden toen ondermeer kleding uit het Ottomaanse Rijk, afkomstig uit 
het schip dat in de 17e eeuw voor de kust van Texel is vergaan.  
Kaap Skil wil in de expositie naast aandacht voor de vondsten uit de Palmhout eveneens de 
geschiedenis vertellen van de Reede van Texel, in de Gouden Eeuw een bekende ankerplaats voor 
oorlogs- en koopvaardijschepen. De vloot wachtte hier vaak op goed weer om uit te varen. In de loop 
der jaren zijn oostelijk van Texel tijdens plotselinge stormen vele schepen vergaan. Ook komen in de 
tentoonstelling de martieme geschiedenis en andere archeologische vondsten uit deze roemruchte tijd 
voor de ogen van bezoekers tot leven.  
  
Totale investering: € 2.500.000,-- 
Gevraagde bijdrage: € 500.000,-- 
Aanvrager: Museum Kaap Skil  
 
Waddeninfopunt Seinpaalduin Terschelling 
Het project voorziet in de aanleg van een obstakelvrij wandelpad naar de Seinpaalduin op 
Terschelling. Dit gebeurt door een wandelpad van beton en andere verhardingsmiddelen aan te 
leggen. Op de duin wordt een informatiepunt met zitelementen, informatiepanelen en een 
oriëntatiehulpmiddel (windroos) in de buitenlucht gecreëerd. De Seinpaalduin wordt door velen 
beschouwd als het mooiste uitzichtpunt van het waddengebied.  
Het project kent een bovenlokaal en gebied overstijgend effect, omdat met name bezoekers van 
buiten Terschelling de duin zullen bezoeken en het prachtige uitzicht zullen bewonderen. Het gaat 
hierbij met name om nieuwe bezoekers voor wie voorheen (fysieke) drempels bestonden om de 
Seinpaalduin te beklimmen en bezichtigen.   
 
Totale investering:€ 287.147,-- 
Gevraagde bijdrage: € 123.947,-- 
Aanvrager: Stichting Sporen in het Zand   
 

 Toeristische parel Hoge Berg 
Het project wil de toeristische potentie van het gebied Hoge Berg op Texel beter benutten door het 
aanbieden van toeristische producten en arrangementen, het ontwikkelen van streek- en 
merkproducten, educatie en voorlichting over de cultuurhistorie en het landschap en tot slot het 
realiseren van toeristische accommodaties.  
Het gebied Hoge Berg is cultuurhistorisch, archeologisch en aardkundig van bijzondere kwaliteit. Het 
project wil de toeristen eveneens meenemen in de geschiedenis van het Texelse schaap en het 
roemruchte verleden van het eiland in de Gouden Eeuw.  
 
Totale investering: € 1.327.250,-- 
Gevraagde bijdrage: € 410.666,-- 
Aanvrager: Stichting Hoge Berg 
 
 
 


