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Even voorstellen
De werkgroep Holwerd aan Zee

#Holwerdaanzee



Banen verdwijnen

Oplopende werkloosheid

Waardedaling, verpaupering 

Afname leefbaarheid

Jeugd trekt naar de steden

Verdwijnende voorzieningen 

Spookregio in wording

Aanleiding
Van handelsdorp naar krimpregio

#Holwerdaanzee



Krimp kreeg landelijke aandacht
En vele plannen volgden

Gebeurt er niets, dan 
verliest het waddendorp 
binnen twee decennia 
ruim 23 miljoen euro aan 
waarde, berekende 
adviesbureau PRC.
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Veel visies en rapporten over
De Waddenzee, werelderfgoed



Deltaprogramma
- Waterveiligheid
- Dijkbekleding afgekeurd

• Dijken ophogen, verbreden…
o Enige plek met kansen voor recreatie én natuur

Veel opgaven rondom Holwerd
Bijeengebracht in Holwerd aan Zee



Enige plek met kansen voor recreatie én natuur
Holwerd aan Zee in project overstijgende Verkenningen

Groene dijk
- Talud minder stijl
- verharding vervangen 
door gras

Multifunctionele dijk
Maatschappelijke en 
economische functies
- groene energieopwekking
- recreatie
- etc. 

Holwerd als pilot
Innovatieve dijkconcepten



Bereikbaarheid Ameland (RWS)

- Bij sterk oplopende slibafzet (t/m2014) 

- Tevens Kader Richtlijn Water opgave RWS

- Verbeteren waterkwaliteit

• ontwikkeling die naadloos aansluit bij de ambities en doelen uit de Structuurvisie Waddenzee

Veel opgaven rondom Holwerd
Bijeengebracht in Holwerd aan Zee



Boezemwater
- Klimaatverandering, meer en extremere regenval
- geen super gemaal op Lauwersoog (177mln)
- Gemaal vijfhuizen met grote natuuropgave

Veel opgaven rondom Holwerd
Bijeengebracht in Holwerd aan Zee



Doelstelling:

Holwerd ontwikkelen tot recreatiekern aan de 

Waddenzee met als gevolg een Economische spin-off 

genereren voor de hele regio. Noordoost Fryslân weer 

met het gezicht naar het wad. 

Herstel van verbindingen

Met als gevolg:

Leefbaarheid, banen en omzet!

Voor Holwerd en noordoost Fryslân!

Dus liggen er kansen!
Kansen voor heel NO Fryslân

#Holwerdaanzee



Kansen voor natuur
Kwelderlandschap naar binnen



Verbindingen herstellen
Holwerd als handelsdorp



| Duitsland als voorbeeld
Dornumersiel



De infrastructuur ligt er grotendeels 
Maar loopt dood op de Waddenzee



Holwerd
2015



• Deltaprogramma Wadden 
• DLG 
• Wetterskip 
• Rijkswaterstaat
• Min. Economische Zaken
•Ministerie I&M

• Programma Rijke Waddenzee 
• Staatsbosbeheer 
• Fryske Gea
• Natuurmonumenten
• Waddenvereniging 
•Vogelbescherming Nederland

• ANNO gemeenten 
• Provincie Friesland 
• Gemeente Ameland 
• Gemeente Leeuwarden

• Regiecollege Wadden 
• Statenfracties FNP,      
PvdA, CDA, VVD , CU, 
D66

• Culturele Hoofdstad
• Oerol | Sense of Place 
• SNN 
• NOM 
• Rabobank
• TU Delft
• Stenden University
• Waddenacademie
• Wetsus
• Waddenfonds 
• Wijmenga Makelaars
• Sterc
• Branddogs

Volop draagvlak
Partners Holwerd aan Zee



Randvoorwaarden:
•Delta
•Schutsluis
•Eventueel Gemaal
•Toegangsgeul
•Buffermeer (spoelfunctie)

•Natuurontwikkeling
•Ruimte voor recreatie

Holwerd
Praatkaart



Buitenjachthaven
Holwerd aan Zee



Waddencentrum
Icoon en topattractie aan dé Waddenpoort



Waddencentrum | Icoon en topattractie
Uitzicht over wadden

Ruimte… relax… schone lucht…



Waddencentrum | Icoon en topattractie
Wad verbinden met binnendijks gebied



Terpwonen
Op voormalig industrieterrein



Terpwonen
Op voormalig industrieterrein



Terpwonen
Op voormalig industrieterrein



Binnen jachthaven
Met boulevard 



‘Herbouwen van Haniastate’
Creëer Friese buurtschappen



1453 Hania State lag ten zuiden van Holwerd
1421 Brandstede 
zuidwestelijke hoek dijk Voorstraat

‘Herbouwen van Haniastate’
Creëer Friese buurtschappen



Huidige situatie



Coöperatie Hotel Holwerd
Inbreiding, herbestemmen woningen



Stichting Holwerd aan Zee blijft werken aan draagvlak 
en vergroten netwerk. 

Dus:
- Zorgen voor behoud en verbreding draagvlak 

- Verbinden van initiatieven regio breed

- Koppelen van partijen, synergie 

- (blijven) Enthousiasmeren

- Meesturen met het project als geheel 

Hoe gaan we verder
Met Holwerd aan Zee?

#Holwerdaanzee



Aanjaagteam Holwerd aan Zee o.v.b.

Met experts van de stakeholders

Aanjaagteam

Ministerie 
I&M 
(RWS)  / 
Ministerie 
EZ

Wadden-
vereniging 
(namens 
natuur)

#Holwerdaanzee



Showcase en icoon voor Topsector Water 
(Deltaprogramma)

- Binnenkort afspraak met Hans Huis in ‘t Veld 
(Boegbeeld Topteam water) 

- April uitnodiging Topsector Water 
(Watertechnologie) 

- Proeftuin laten zien op de thuismarkt: leven met 
water in plaats van er tegen strijden.

- Exportproduct: van kennis, naar kunde, naar kassa
Vanuit het buitenland wordt met grote bewondering 
naar onze waterstaatkundige werken gekeken

Holwerd aan Zee als
Showcase Topsector Water (Delta)



Holwerd aan Zee
Op bezoek in Den Haag



Enkele quotes minister Schultz van Haegen

- ‘Holwerd aan Zee’ gaat over dingen mogelijk maken
- ‘meedenken over de meerwaarde van dit project en 

kijken hoe we Holwerd aan Zee eventueel kunnen 
verbinden aan bestaande projecten‘

- Het ministerie zal samen met de regio nagaan of 
Holwerd in de uitvoeringsagenda voor Noord-
Nederland kan worden meegenomen.

Sluit prima aan in het nieuwe MIRT
- Nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers
- Kijkt steeds minder naar afzonderlijke vraagstukken, 

maar nemen de hele regio als uitgangspunt
- Niet meer met een vast eindbeeld maar flexibel
- Met nieuwe slimme allianties

Holwerd aan Zee



Met de Topsector Water willen we:

- Aanhaken bij subsidieprogramma’s als Horizon2020

- Proeftuin worden in de Gouden Delta Driehoek
• Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden

- Sparren met EcoShape. Building with Nature
• Bouwen met natuur voor waterveiligheid. 

Groene muur welke golfslagkracht verbreekt 

- Innovatieprogramma Holwerd aan Zee opzetten. 
Met kwalitatief hoogwaardige en integrale 
oplossingen

Holwerd aan Zee als
Showcase Topsector Water (Delta)



Een uitvoeringsovereenkomst. Onderstreept door een 

(hopelijk) stevig advies van het Planbureau voor 

Leefruimte (Maarten Hajer, directeur PBL)

En een start van uitvoering deelprojecten met o.a. 

cultuurprojecten (Holwerd aan Zee, sense of Place > 

Leeuwarden Culturele hoofdstad 2018…)

Holwerd aan Zee &
Het resultaat in 2017

#Holwerdaanzee


