
 

 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 
Datum: 2 november 2018  
 
 

Gehonoreerde projecten Budget Lokale innovaties  
 
Aanbouw en verbouw dorpshuis Minnertsga, Fryslân 
 
Bij inwoners van het dorp Minnertsga leeft een sterke wens om voorzieningen voor zorg en 
welzijn voor jong en oud te versterken. Met het project wordt het bestaande dorpshuis       
‘Doarpsfinne’ uitgebreid om onderdak te kunnen verlenen aan zorgverleners op zowel me-
disch als maatschappelijk gebied. Op die manier blijft de eerstelijnszorg voor Minnertsga en 
omgeving behouden. Het project behelst de aanpassing van bestaande ruimtes voor zorg-
verleners. Ook wordt geïnvesteerd in een aanbouw.   
 
In het waddengebied is er een groot tekort aan huisartsen. Dit geldt zeker voor de krimpre-
gio’s, waartoe ook Minnertsga behoort. Artsen van omliggende praktijken Tzummarum en  
St. Jacob hebben al aangegeven dat ze niet nog meer cliënten aan kunnen nemen terwijl 
zorgverlening door huisartsen juist steeds belangrijker wordt. Voor de leefbaarheid in een 
dorp als Minnertsga is het dus van levensbelang dat er een locatie voor de eerstelijnszorg 
komt. 
Minnertsga wil met dit initiatief de leefbaarheid behouden en versterken door facilitering van 
de onmisbare maatschappelijke/medische zorg en welzijn. 
 
Aanvrager: Stichting MFA Minnertsga 
Totale investering: € 335.000,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 50.000,-- 
 
Bouw van nieuw dorpshuis in Bierum, Groningen 
 
Stichting Dorpshuis Bierum wil dat er een dorpshuis gebouwd wordt in het Groninger Bierum. 
Dit moet gebeuren in de sporthal in het dorp. Het nieuwe dorpshuis gaat onderdak bieden 
aan zowel bestaande als nieuwe activiteiten. Daarnaast komen er voorzieningen die de afge-
lopen tijd uit het dorp verdwenen zijn. 
Bierum ligt in een krimpgebied nabij Delfzijl. Het heeft de afgelopen jaren flink wat tegensla-
gen gehad, waaronder aardbevingen door gaswinning en het verdwijnen van het verzor-
gingstehuis en de basisschool. Het nieuwe dorpshuis moet een belangrijke ontmoetingsplek 
worden voor de bewoners en zo de vitaliteit van de dorpsgemeenschap een nieuwe impuls 
geven. 
 
Aanvrager: Stichting Dorpshuis Bierum 
Totale investering: € 563.000,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 18.000,--  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Expertisecentrum voor cranberryteelt op Texel 
 
In samenwerking met een lokale ondernemer wil het Waddenfonds investeren in ‘Expertise-
centrum Island Berry’, een expertisecentrum voor de cranberryteelt. Het is de bedoeling dat 
er een fysiek centrum op Texel komt om een spil te vormen in de kennisoverdracht en ken-
nisontwikkeling voor mensen die actief zijn in de teelt van cranberry’s. Het centrum moet on-
der andere de ruimte bieden aan innovatieve teeltopstellingen en kleinschalige kweek, on-
dersteuning van het kennisnetwerk, groene stages en het rondleiden en informeren van be-
zoekers.     
De laatste jaren is de vraag naar cranberry’s sterk toegenomen. Tot op heden worden er 
grote hoeveelheden cranberry’s geïmporteerd uit Canada en de VS. In Nederland is de ken-
nis over de teelt versnipperd en is er weinig kennisuitwisseling. Hierdoor komt bedrijfsmatige 
teelt nauwelijks van de grond.  Het expertisecentrum moet zorgen voor professionalisering 
van de biologische cranberryteelt: er is een grote behoefte aan biologische cranberry’s uit 
Nederland, zo blijkt uit onderzoek. Daarnaast is het project lokaal vernieuwend.  
 
Aanvrager: Jan Buijs Agro-Advies VOF 
Totale investering: € 49.500,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 24.750,-- 
 
 
Reizende tentoonstelling Helderse Helden 
 
Het KNRM Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder wil een reizende tentoonstelling 
ontwikkelen voor 28 basisscholen in de regio Den Helder. De ontwikkeling van de tentoon-
stelling wordt gedaan door havoleerlingen van de scholengemeenschap  ‘Scholen aan Zee’. 
De tentoonstelling wordt gebaseerd op de verhalen van gefilmde interviews met lokale red-
ders in de periode van 1965 tot 2000. Van de tentoonstelling ‘Helderse Helden’ wordt ook 
een lesprogramma gemaakt voor basisscholen. 
De tentoonstelling en het lesprogramma kunnen later mogelijk ook gebruikt worden in musea 
en scholen in Waddenhavens als Harlingen en Delfzijl. Zo kan een grote doelgroep bereikt 
worden om de naamsbekendheid van het Helderse Reddingsmuseum te vergroten en daar-
mee ook de bezoekersaantallen te verbeteren. Een ander belangrijk bijkomend voordeel is 
het versterken van het netwerk tussen Reddingsmuseum, scholen en andere lokale partijen. 
 
Aanvrager: KNRM Reddingsmuseum Dorus Rijkers, Den Helder 
Totale investering: € 20.000,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 10.000,-- 
 
 
Startevenement voor bouw nieuwe terp bij Blija 
 
Stichting Sense of Place wil in het Friese Blija een evenement organiseren om de start van 
de bouw van een terp te markeren. Deze nog te bouwen moderne terp maakt deel uit van 
een serie van 25 kunstwerken die de komende 10 jaar gebouwd worden in het kader van 
Sense of Place. Sense of Place wil met de kunstwerken de relatie tussen de Waddenzee en 
de kuststreek versterken. Ook moeten de kunstwerken toeristen gaan trekken.  
Onder het motto ‘Wy wolle ús klaai werom’ wordt de start van de bouw van de nieuwe terp 
gemarkeerd. Bewoners van Blija willen daarvoor oude terpklei gebruiken, die eerder uit het  
 



 

 
 
 
 
 
gebied verdween bij de afgraving van oude terpen. Ook wordt er in november een tentoon-
stelling georganiseerd, die inzicht geeft over deze cultuurgeschiedenis. Daarnaast zullen er 
negen landmarks worden onthuld op de route van Blija naar de locatie van de buitendijkse 
terp. Drie tot vijf jaar na de opening moet de nieuwe terp uitgroeien tot een belevingsplek op 
het buitendijkse Wad. Het belangrijkste doel is om de bewustwording en lokale trots te verg-
roten met betrekking tot de landschapsgeschiedenis en de cultuurhistorie in de kuststreek.  
 
Aanvrager: Stichting Sense of Place 
Totale investering: € 70.870,-- 
Bijdrage Waddenfonds: € 12.000,--  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


