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Initiatief Aanvrager Bijdrage Investering 

 
Middelgrote projecten 

 

Licht- en geluidsinstallatie sportcomplex Flidunen  
Het zwembad, de sporthal en ook de fitnessruimte 
krijgen een nieuwe licht- en geluidsinstallatie om 
Flidunen aantrekkelijker te maken voor jong en oud. Er 
worden veel nieuwe (sport)activiteiten ontwikkeld en 
bestaande activiteiten krijgen een nieuw jasje. Flidunen 
timmert zo aan de weg om de Vlielanders en haar 
bezoeker weer een mooie plek te bieden om lekker in 
beweging te komen.  

St. Flidunen € 25.200 € 63.000 

Restauratie reddingboot Brandaris 2021 
De reddingboot Brandaris is uniek Terschellinger 
nautisch erfgoed en verschillende onderdelen zijn al 
gerestaureerd. Voor de laatste fase van de restauratie is 
subsidie aangevraagd evenals voor het optimaliseren 
van de navigatieapparatuur.  

St. Museumreddingboot 
Terschelling 

€ 22.082 € 55.206 

 
Kleine projecten 

 

Energie neutrale koffie en thee op Vlieland 
Bewoners en bezoekers van Vlieland kunnen binnenkort 
genieten van duurzaam geproduceerde koffie en thee. 
De koffiebranderij op het eiland brandt de groene bonen 
op energie afkomstig van zonnepanelen. De thee, 
bestaande uit kruiden van het eiland, wordt gedroogd 
met de restwarmte. Bijzonder is ook dat de producten 
worden verpakt in composteerbaar materiaal. De 
restproducten gaan naar andere ondernemers op het 
eiland die duurzaam en innovatief bezig zijn met het 
kweken van oesterzwammen.  

Baken Vlieland € 10.000 € 25.091 

Oesterzwammen kweken op Vlieland 
In een bunker op de Vuurboetsduin komt een 
oesterzwamkwekerij met gebruik van koffiedik. Dit 
restafval dat nu niet afgevoerd hoeft te worden naar de 
vaste wal is een ideale grondstof. Daarnaast wordt 
onderzocht welke duurzame producten nog meer te 
maken zijn van koffiedik zoals koffiebekers en bestek.  

VOF Vuurboetzwam i.o. € 9.896 € 24.740 

Uitkijkplateau bunker Donax  
De STAM behartigt de belangen van de musea op Ame-
land, waaronder het bunkermuseum bij de vuurtoren in 
Hollum. Vanaf het parkeerterrein bij de strandovergang 
en het fietspad is de route naar de bunker onduidelijk 
zodat er een wirwar aan paadjes is ontstaan. Het doel 
van het project is om de bezoekers te geleiden naar het 
museum en een uitzichtplateau waar in de oorlog 
geschut op stond en een bunker was ingegraven. Het 
project bestaat uit het realiseren van een trap, het maken 
van het plateau inclusief informatiebord en bankjes. 
Tevens worden duinen hersteld en een fietsenstalling 
gemaakt. 

St. Amelander Musea € 6.547 € 16.367 

Telegeneeskunde op de Wadden, Midsland, 
Terschelling 
Door de aanschaf van een nieuw röntgenapparaat met 
daarbij tele-echografie biedt de huisartsenpraktijk 
Midsland een nieuwe service. De klanten hoeven niet 
meer naar de wal, de beelden worden real-time gedeeld 
met de specialisten van het Antonius ziekenhuis in 
Sneek. 

Huisartsenpraktijk 
Midsland 

€ 10.000 € 148.600 
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Indoor midgetgolf Ameland en streekwinkel    
In een leegstaand pand in Buren wordt een indoor-
midgetgolfbaan gemaakt. De bewoners en de 
vakantievierende gezinnen krijgen er een mooie 
voorziening bij die ook bijdraagt aan de leefbaarheid in 
het dorp. In het gebouw komt ook een streekwinkel waar 
Amelander producten worden verkocht. 

VOF UV Golf Ameland € 10.000 € 116.000 

Zomer instuif weken  
St. Soc. Cultureel Werk op Ameland gaat een actief 
zomerprogramma aanbieden voor de eilander 
basisschooljeugd. Door activiteiten gericht op beweging 
en creativiteit, komen kinderen van over het hele eiland 
meer met elkaar in contact. Bij locatie De Toel komt een 
nieuwe zandbak zodat ook voor de kleineren een leuke 
activiteit kan worden aangeboden.  
 

St. Soc. Cultureel Werk 
Ameland 

€ 2.870 € 7.175 

Un loopke deur de tiid  
Stichting Actief Midsland gaat historische 
dorpswandelingen en rondleidingen organiseren in en 
rond het dorp Midsland. Midsland is rijk aan traditionele 
gebruiken en feesten, ook zijn er veel mooie verhalen te 
vertellen over het dorp. De stichting wil deze 
cultuurhistorie behouden en delen met de bewoners en 
toeristen. 

St. Actief Midsland € 3.683 € 9.208 

Wadventures  
Tot vorig jaar waren Duitse scholen trouwe gasten van 
de bruine vloot, maar na de corona ligt dat volledig stil. 
Dit deel van de bruine vloot wil zich nu specifiek richten 
op de Nederlandse scholen, met name in Friesland en 
hen zo een prachtige praktijkervaring op de Waddenzee 
bieden. Dat is deels op zee maar ook de havens van 
Vlieland en Terschelling zijn opgenomen in het 
programma. In samenwerking met de partners IVN 
Natuur Educatie Fryslân, Ecomare, Stichting de 
Noordwester, Wrakkenmuseum, KNRM, 
Waddenvereniging ontwikkelt Holland Sail hier een 
programma voor.  

Coöperatie Holland Sail 
u.a. 

€ 9.900 € 24.750 

Ameland in bloei 
Op Ameland worden op diverse plekken akkers 
ingezaaid met een mengsel van verschillende wilde 
bloemen. Veel dieren op het eiland zullen profiteren van 
de aanleg van deze wildakkers, muizen, hazen, reeën 
konijnen, fazanten, zang- en weidevogels en vooral ook 
de bijen en overige insecten. Ook enkele bermen worden 
voorzien van het bloemenmengsel. Wildbeheer Ameland 
heeft hierin samenwerking gevonden met Rijkswaterstaat 
en Staatsbosbeheer. 

Wildbeheereenheid 
Ameland 

€ 3.995 € 9.995 

Plastic Fles-tival 
Door de organisatie van een kleinschalig, kunstzinnig 
festival wil de stichting SeaBlue aandacht vestigen op 
het vele wegwerpplastic in onze natuurlijke 
leefomgeving. De bezoekers van het festival op Nes 
(Ameland) worden door middel van kunst/educatie op 
een positieve manier betrokken bij deze problematiek. 
Het festival staat gepland voor 14 augustus dit jaar. 
Kunstenaars zullen laten zien wat er gemaakt kan 
worden van wegwerpplastic en uit de gevonden 
materialen uit zee.   

St. SeaBlue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

€ 4.650 € 11.700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


