
Gebiedsfonds 

Westerkwartier 



doelstelling 
Het Gebiedsfonds Westkwartier brengt middelen en mensen 

samen door projecten te ondersteunen ten behoeve van het 

Westerkwartier en haar inwoner. 



De stichting.. 

.. een zelfstandige, onafhankelijke organisatie opgericht om 

bij te dragen aan het landschap, de belevingswaarde en de 

leefbaarheid in en van het mooie Westerkwartier. 



..draagt bij aan.. 

 Behoud en herstel van landschappelijke waarden 

 Behoud en herstel van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarden 

 Behoud en herstel van biodiversiteit en het watersysteem 

 Bevorderen van de leefbaarheid in dorpen 

 Bevorderen van de agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten en 

andere activiteiten die er voor zorgen dat het in het Westerkwartier goed wonen, 

werken, leven en recreëren is. 



‘ ‘t Westerketier’ 
Van kwelderland met wierdendorpen tot coulisselandschap en veengebieden. 

 

Aduard, Aduarderzijl, Balmahuizen, Beswerd, Boerakker, Briltil, Den Ham, 
Den Horn, Diepswal, Doezum, Electra, Enumatil, Ezinge, Faan, Feerwerd, 
Fransum, Garnwerd, Grijpskerk, Grootegast, Jonkersvaart, Kenwerd, 
Kommerzijl, Kornhorn, Krassum, Kuzemer, Kuzemerbalk, Lauwerzijl, Leek, 
Lettelbert, Lucaswolde, Lutjegast, Marum, Midwolde, Niebert, Niehove, 
Niekerk, Niezijl, Noordhorn, Noordwijk, Nuis, Oldehove, Oldekerk, Oostum, 
Oostwold, Opende, Peebos, Pieterzijl, Saaksum, Sebaldeburen, De Snipperij, 
Tolbert, Visvliet, De Wilp, Zevenhuizen, Zuidhorn  



Bestuur 

 Kor Dijkstra (voorzitter) 

 Bert van Mansom (secretaris en penningmeester) 

 Ties Hazenberg 

 Harry Fellinger 

 André Ruitenberg 

 

 Ondersteund door het loket Gebiedsfonds Westerkwartier 



 Geen winstoogmerk! 

 ANBI Status voor goede doelen (giften, schenkingen, legaten) 

 Zakelijke Streekrekening Rabobank Noordenveld West Groningen 

 

 

 

 

 

 

Investeren in Westerkwartier 

Rabobank rekening nr. NL 25 RABO 0162670060 



Project indienen 

 Wie kan er een project indienen?  

 Iedereen in het Westerkwartier, particulier, organisatie en bedrijven 

 Bijdrage voor projecten zowel binnen als buiten bebouwde kom 

 

 Hoe groot is de bijdrage vanuit het Gebiedsfonds Westerkwartier? 

 Projectafhankelijk 

 Cofinanciering 



Project indienen 

Criteria 

 Het project komt ten goede voor het Westerkwartier en haar inwoners  

 Het project zorgt voor behoud en ontwikkeling van natuur- en landschappelijke waarden 

in het Westerkwartier, waardoor de beleving toeneemt. 

 Het project versterkt de beleving van de cultuurhistorie van de regio.  

 Het project vervangt geen taak van de overheid.  

 Het project vangt geen bezuiniging van de overheid op.  

 Het resultaat van het project is zichtbaar in het landschap.  



Project indienen 

Aanvraagformulier via: 

www.gebiedsfondswesterkwartier.nl 

 

http://www.gebiedsfondswesterkwartier.nl/


Mogelijk gemaakt door: 



www.gebiedsfondswesterkwartier.nl 


