
   

 

 Natuur- en Recreatiefonds  Vlieland 

         maart 2021 

Meedenken over besteding van het Natuur- en Recreatiefonds 
 
Uit de verkoop van verschillende gronden op Vlieland aan de gemeente heeft Staatsbosbeheer ongeveer 1,1 miljoen 
euro ontvangen. Bij de verkoop is afgesproken dat dit geld op Vlieland wordt besteed. Daarom is dit geld opzij gezet in 
een fonds, het Natuur- en Recreatiefonds. 
 
Voordat geld uit dit fonds kan worden uitgegeven stellen Staatsbosbeheer en gemeente gezamenlijk een plan van 
aanpak op. Hierin zal worden vastgelegd welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds, en voor 
welk bedrag. Omdat het geld van Staatsbosbeheer is, stelt uiteindelijk de directeur van Staatsbosbeheer het plan van 
aanpak vast. 
 
Er zijn al best wat ideeën voor projecten, maar wij willen graag ook goede ideeën voor projecten of andere suggesties 
ophalen bij de Vlielandse bevolking. Alles ligt nu nog open, dus dit is het moment. 
 
Ideeën en projecten moeten bij minstens één van onderstaande doelen passen:  

• Natuur, landschap, duurzaamheid 
• Recreatie, economie, gastheerschap 
• Sociaal-economisch welzijn, leefbaarheid eiland 

 
In de vorig jaar getekende intentieovereenkomst is afgesproken dat een project aan minstens één van de volgende 
voorwaarden moet voldoen: 

• Financieel renderend (lagere exploitatie/beheer/onderhoudskosten of nieuwe opbrengsten) voor Staatsbosbeheer 
• Een PLUS op de natuurwaarden 
• Maatschappelijke meerwaarde 

 
De gemeente en Staatsbosbeheer roepen iedereen op om suggesties voor projecten of andere leuke ideeën aan te 
melden, bij voorkeur via e-mail (natuurenrecreatiefonds@vlieland.nl), maar een briefje in de brievenbus van het 
gemeentehuis, of bellen met Henno of Annemieke mag ook. Indienen kan tot uiterlijk woensdag 7 april. 
 
Daarnaast gaan we digitale sessies (via MS Teams) organiseren, waarvoor iedereen zich kan aanmelden om vervolgens 
daar projectideeën te bespreken. Geef aan welke dag en tijd uit de tabel de voorkeur heeft. Per tijdstip is plaats voor max 
8 personen. Bij meer animo gaan we kijken of we meer sessies kunnen organiseren. Voor deze sessies kun je je tot 
uiterlijk 21 maart per mail opgeven. 
Een aantal groeperingen gaan we gericht uitnodigen, zoals VESV (Vlielands Eerste Senioren Vereniging), OVV 
(Ondernemers Vereniging Vlieland), BOG (Beheer Overleg Groep), en het groepje jongeren dat al vaker in gesprek is 
met de gemeente. Maar meld je vooral ook los daarvan aan. 
 
 

  Tijden  Tijden 

Maandag 29 maart 1 16.30-17.30 uur 2 19.30-20.30 uur 

Dinsdag 30 maart 3 16.30-17.30 uur 4 19.30-20.30 uur 

Woensdag 31 maart  5 16.30-17.30 uur 6 19.30-20.30 uur 

Donderdag 1 april 7 16.30-17.30 uur 8 19.30-20.30 uur 

 
Het doel is om begin juni een vastgesteld plan van aanpak te hebben. 
Intussen wordt ook gekeken of al eerder kan worden gestart met ‘hapklare’ projecten of aansluiten bij projecten waar al 
initiatieven voor lopen. We bundelen de opgehaalde ideeën en melden die terug, tezamen met de keuzes die in het plan 
van aanpak zijn gemaakt. 
 
Contactgegevens voor aanleveren ideeën, vragen en opgeven voor een sessie, bij voorkeur via de mail: 
natuurenrecreatiefonds@vlieland.nl 
of: 
Henno Nieuwenhuis (gemeente) 06-46767130 
Annemieke op ’t Hof (Staatsbosbeheer) 06-51218193 
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Voorbeelden van projecten 

  

In februari 2020 hebben burgemeester Tineke Schokker en directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen de 
intentieovereenkomst voor het Natuur- en Recreatiefonds Vlieland getekend. Daar zijn ook al enkele 
onderwerpen/projecten benoemd. Ter inspiratie: 

 

Vernieuwing De Noordwester 

Er is een planbrochure met plannen voor de vernieuwing van De 
Noordwester. Vanuit het Natuur- en Recreatiefonds kan mogelijk een 
bijdrage worden ingezet als cofinanciering voor subsidie en wordt de 
inzet misschien wel verdubbeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbelevingsroutes 

Dat is een breed begrip, waar is behoefte aan? Voor alle leeftijden? Voor kinderen? Of juist voor minder validen? 

En is dat dan een route met onderweg leuke weetjes op een bordje? Of helemaal digitaal? Een audio-tour? Een GPS-
route, zonder bordjes in de natuur? 

 

   
 

Sporten en bewegen in de natuur 

Vanuit het sportakkoord zijn er al diverse werkgroepen 
actief. Waar kan het Natuur- en Recreatiefonds 
bijdragen om het verschil te maken?  

 

 

 

 

 

 

 

Welke ideeën leven er nog meer? 

We horen het graag! Het hoeft geen kant- en klaar project te zijn, het kan ook een idee zijn, 
een hersenspinsel of een droom. Of misschien is het al zo vaak geroepen, maar nog steeds 
geen werkelijkheid; roep het nog maar eens dan. 

 

  


