
 
Initiatief Aanvrager Bijdrage Investering 

 
Grote projecten 

 

Wolfabriek Swartwoude 
In het landbouw en juttersmuseum Swartwoude in 
Buren, Ameland, kunnen toeristen al zien hoe een deel 
van de Amelander wol wordt verwerkt. Het spinnen van 
deze wol gebeurt nu nog in het buitenland. Met de 
aankoop van een productielijn die de vacht verwerkt tot 
gesponnen wol wil de Stichting Amelander Musea deze 
toeristische attractie uitbreiden. En minstens zo 
belangrijk, de wol die op het eiland nu nog als 
afvalproduct wordt behandeld, wordt nu een 
gecertificeerd product. Hiermee wordt het aantal 
artikelen dat wordt verkocht onder het keurmerk 
Amelands Produkt uitgebreid.  

St. Amelander musea € 75.000 € 240.000 

 
Middelgrote projecten 

 

Wadden digitaal 
Er zijn verschillende digitale systemen om de 
cultuurhistorie van de eilanden vast te leggen. De 
museum federatie gaat deze systemen nu op elkaar aan 
laten sluiten zodat de informatie gemakkelijk te vinden is 
voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed van 
de eilanden. 

Museum Federatie 
Friesland 

€ 35.000 € 266.500 

Natuurlijke speelplaats “het woeste westen” 
Op de unieke en “braakliggende” Westerscheveld op 
Vlieland wordt een natuurlijke speelplaats gerealiseerd. 
De parkachtige ontmoetingsplek biedt ruimte voor leuke 
en leerzame activiteiten voor jong en oud, bewoner en 
gast.  

St. Het Woeste 
Westen 

€ 34.559 € 86.398 

Beleeftuin Amelands Produkt 
Om kinderen te laten beleven waar het voedsel vandaan 
komt en ook te stimuleren om meer te bewegen wordt 
bij Buren een beleeftuin aangelegd. Door gebruik te 
maken van uitgekiende beplanting wordt ook een 
bijdrage geleverd aan de verbetering van het milieu en 
de biodiversiteit.  

St. Amelands Produkt € 14.879 € 37.198 

 
Kleine projecten 

 

Inrichting appartementen Stichting Ut en Thus 
Voor de bewoners van Terschelling wordt in de buurt 
van het MCL een logeerhuis ingericht. Zo kunnen de 
naasten van de opgenomen patiënten blijven 
overnachten aan de wal.  

St. Ut en Thus € 5.139 € 12.848 

Upgraden Museum Zeemanshoop 
De museumhaven in de Ballumerbocht op Ameland 
wordt grondig gerenoveerd. De loopbrug en de 
verlichting worden aangepakt zodat de veiligheid met 
name voor de oudere bezoeker beter wordt. Ook de 
informatie over de boten en de reddingen die daarmee 
gedaan zijn wordt weer bij de tijd geholpen.  

St. Museumhaven 
Zeemanshoop 

€ 3.200 € 8.107 

St. DCI wordt zichtbaar op Vlieland  St. Duurzaam, 
Circulair en Innovatief 
Vlieland 

€ 5.362 € 13.406 
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De stichting duurzaam, circulair en innovatief Vlieland 
ondersteunt startende ondernemers die samen willen 
werken. Naast het opstarten van activiteiten voor de 
eigen naamsbekendheid ondersteunt de stichting bij het 
inrichten van het statiegeldsysteem op het eiland. 
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar duurzaam 
verpakkingsmateriaal.   

Wandelen op de Grië 
Op het oostelijk deel van Terschelling ligt een geliefd 
wandelgebied, het unieke cultuurlandschap de Grië. Met 
meer voorlichting voor de bezoekers door 
informatieborden, apps en de aanleg van een ondiepe 
betonnen doorgang bij de zuidelijke route wordt het 
bezoek aan het gebied in goede banen geleid. 

De vereniging tot 
instandhouding van de 
Grië 

€ 8.500 € 21.448 

Ontmoetingsplek voor de jeugd op Vlieland 
Met de komst van een hang-out krijgt de jeugd een 
eigen plek op het eiland. Er wordt een overkapping met 
zitgelegenheid gemaakt, voorzien van banken, 
prullenbakken, straatverlichting en usb oplaadpunten op 
zonne-energie. De Vlielander jeugd helpt bij de bouw en 
zamelt geld in voor de realisatie van het bouwwerk. 

St. Recreatiebelangen 
Vlieland 

€ 8.346 € 20.864 

Opslag voor uitoefenen handboogsport 
Op West-Terschelling wordt een zeecontainer 
omgebouwd tot opslagruimte. Een goede opbergplek 
voor het materiaal is een cruciale stimulans voor het 
voortbestaan van de handboogclub.  

Ver. Terschellinger 
handboog collectief 

€ 3.017 € 7.542 

Strand-21 
Na het succes van het plaatsen van een strandrolstoel 
bij Buren worden nu ook rolstoelen geplaatst bij de 
strandovergangen van Nes en Hollum. De elektrische 
rolstoelen zijn een uitkomst voor gebruikers en 
begeleiders.  

Zorgcoöperatie 
Ameland U.A. 

€ 8.000 € 20.000 

Buitenverlichting monumentale st. Janskerk Hoorn 
De bewoners en bezoekers van het eiland kunnen 
straks genieten van een mooi aangelichte kerk. Het is 
het oudste gebouw van Terschelling dat ’s avonds 
vanuit de omgeving en vanaf de Dorpsstraat goed te 
zien zal zijn. 

Hervormde Gemeente 
Oost-Terschelling 

€ 3.989 € 9.973 

Kerstverlichting Vlieland 
De dorpskern van Vlieland zal met de kerst nog 
sfeervoller zijn. De ondernemersvereniging schaft 
kerstverlichting aan die bestaat uit duurzame ledlampen. 

Ondernemersverenigi
ng Vlieland 

€ 6.953 € 17.383 

Yogafestival Schiermonnikoog 
Om ook in de coronatijd het yogafestival op een 
verantwoorde manier te kunnen laten doorgaan worden 
extra tenten aangeschaft. De tenten worden 
beschikbaar gesteld aan andere organisaties op het 
eiland die zich hierdoor een dergelijke aankoop kunnen 
besparen.  

St. Yoga in de natuur € 5.011 € 12.527 

Vervangen clubgebouw Funsport club Ameland 
De oude surfclub wordt vervangen door een deugdelijk 
gebouw. Hiermee wordt de club weer aantrekkelijk voor 
de jeugd van Ameland en de beoefenaars van golf-, 
wind- en kitesurfen.  

Funsportclub Ameland € 9.900 € 25.483 

Het nieuwe leren, E-learning St. Medical Ameland € 1.135 € 2.838 
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Thuis een cursus volgen via de computer, ook de st. 
Medical Ameland gaat dit aanbieden. BHV en EHBO 
cursussen kunnen met deze methode gegeven worden 
op basis van de nieuwste richtlijnen van deze 
hulpverlening. 

Wad the f*ck 
Laat geen afval achter in de natuur. Met prikkelende 
foto’s wordt deze boodschap overgebracht aan de jonge 
fashionista’s. De kledingindustrie wordt ook gezien als 
aandeelhouder in de plastic soep die in de zee drijft. De 
jongerencampings op de eilanden ontvangen een 
pakket met foto’s en posters om deze campagne op te 
starten. Ruim je troep op, doe gewoon even normaal, 
Wad the f*ck. 

Mijke Bos Fotografie € 3.329 € 8.322,60 

 
 

 


