DE WADDEN

DE DUURZAME VERBINTENIS
VAN DE WADDEN

De betrokkenheid
van de eu
Het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) en het Europees
Sociaal Fonds (ESF) ondersteunen de
ontwikkeling en verduurzaming van
verscheidene gebieden en projecten
in Europa. In de periode 2014-2020
is meer dan 350 miljard euro
geïnvesteerd, waarmee regionale
projecten mogelijk zijn gemaakt die
een positieve impact hebben op het
leven van miljoenen Europeanen.

Betrokken partijen
• Europese Unie
• Provincie Fryslân
• Provincie Groningen
• Internationale Dollard Route e.v.
• Nationalparkverwalting
• Niedersächsisches Wattenmeer
• Ostfriesland Tourismus GmbH
• Die Nordsee GmbH

HET PROJECT
Het feit dat UNESCO de Waddenzee als werelderfgoed heeft erkend, onderstreept
het belang en het unieke karakter van dit gebied. In de Waddenzee en het
kustgebied leven talrijke dier- en plantensoorten die elders zeldzaam zijn geworden.
En tegelijkertijd biedt de regio ruimte aan wel meer dan 4 miljoen bezoekers per
jaar. De grootste uitdaging ligt dan ook in het creëren van een balans tussen het
ecologisch belang aan de ene kant en het ontwikkelen van de regio’s en het
toerisme aan de andere kant. Met dat doel is het project ‘Wadden-Agenda’ in het
leven geroepen, een grensoverschrijdend initiatief om een nieuw, duurzaam
toerisme te ontwikkelen en realiseren. Bewoners en bezoekers hebben al op unieke
wijze kennis kunnen maken met deze nieuwe en verbeterde verbindingen binnen
dit unieke natuurgebied. Zo kan er worden en gewandeld via nieuwe grenzeloze
wandel- en fietspaden, van Friesland tot in Groningen, en van Ostfriesland tot de
Weser. Zo laten de gebiedsontwikkeling en de groei van duurzaam toerisme
mogelijk is, waar het ecosysteem van de Waddenzee tegelijkertijd wordt behouden
en beschermd.

FINANCIERING
De totale kosten van het project bedroegen € 2 601 476,16, waarvan € 1 300 738,08
(50%) wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO). 20 % is gefinancierd door de regionale
overheidsfinanciering, verdeeld over Provincie Fryslân (6,8 % - € 176.900,38),
Provincie Groningen (3,2 % - € 83.247,24), en Land Nedersaksen (10% - € 260.1 47,62).
De resterende 30% bestaat uit eigen bijdragen van projectpartners (€ 780.4 42,84).

#EUinmyRegion

