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Inhoud

 Inleiding

 Uitgangspunten en randvoorwaarden

 Model

 Haalbaarheidstoets (duurzaamheid, betrokken 

partijen, financiële en maatschappelijke 

haalbaarheid)

 Conclusies en aanbevelingen



Holwerd aan zee



Vragen 

• Waarom moet Holwerd aan Zee gerealiseerd worden?
• Wat is de begrenzing van het projectgebied?
• Hoe ziet het project er uit?
• Wat voor invloed heeft het project op de omgeving?
• Wat kost het project?
• Wat levert het project op?
• Wat draagt het project bij aan duurzaamheid?
• Welke kennisleemtes zijn er?



Holwerd aan Zee - Verkenning



Meer Holwerd?



Het model 



Kenmerken van model

Kenmerken
• Binnenmeer - binnendijks op boezempeil vs met functie van maalkom
• Binnenmeer - met binnendijks valmeer met flexibel peil, getijdenwerking
• Buitendijks kwelder met geul vs natuurlijke geul
• Zeedijk met sluis  vs zeedijk met sluis en gemaal
• Binnendijks waterstand: boezempeil, vast peil vs getijdenwerking
• Herstructurering dorp
• Natuurontwikkeling

Conclusie 
• Grote ingrepen in de waterhuishouding: water is onderlegger, kern, 

faciliterend, drager van het plan.
• Recreatie, dorpsontwikkeling en natuur zijn belangrijke peilers van het 

plan. 



Planonderdelen 



Haalbaarheidstoets

1. Duurzaamheid

2. Actoren-analyse

3. Financiële en maatschappelijke haalbaarheid



Duurzaamheid

Toelichting

1. Water
2. Bodem
3. Energie en materialen
4. Ecologie en biodiversiteit
5. Ruimtegebruik
6. Ruimtelijke kwaliteit
7. Sociale relevantie
8. Welzijn
9. Bereikbaarheid
10. Investeringen
11. Vestigingsklimaat voor 

bedrijvigheid
12. Vestigingsklimaat voor de 

bevolking



1. Duurzaamheid

+ te verwachten positieve economische effecten 
+ ontwikkeling natuurwaarden
+ waterberging
+ waterkwaliteit: spoelfunctie valmeer leidt tot minder baggeren.
+ toekomstwaarde: nieuwe vaarbinding met zee
+ gebruikswaarde: leefbaarheid, kwaliteit recreatieve functies

- verbinding met zee - risico voor uitvlokken slib in brak water
- bodem- en waterkwaliteit - verzilting en stankoverlast 
- op lokaalniveau wateroverlast door kwel uit valmeer
- belevingswaarde: past de schaal bij cultuurhistorisch karakter? 
- toekomstwaarde: weinig flexibiliteit bij waterhuishoudkundige 

inrichting. Ingrijpende no-regret maatregel. Is dit een antwoord op 
krimp: “leefbaarheid, omzet en banen? 



Actoren overzicht



2. Samenwerking

• initiatiefnemers voortvarend, binding met allerlei partijen 
• bevolking van Holwerd, ambtelijke contacten en bestuurders worden 

meegenomen
• verantwoordelijkheid voor eigen leefomgeving wordt gewaardeerd
• participatie vanuit samenleving – wennen voor (overheids)partijen
• veel samenwerkingsmogelijkheden, veel aanknopingspunten
• risico’s: uitwaaieren, verlies van focus en slagkracht 
• geen formele samenwerking of coalitie, duidelijke rolverdeling  

ontbreekt
• betrokkenheid van belangrijke partijen essentieel 



3. Financiële en maatschappelijke haalbaarheid

• raming: 148 miljoen euro aanlegkosten (10 jr)
• 28 miljoen beheerkosten over 100 jaar (inclusief btw)
• indien aanleg valmeer, dan grote besparing nodig t.a.v. baggeren 
• verblijfsrecreatie moeten baten creëren
• uitdaging om innovatieve maatregelen in dijkzone te zoeken
• financiering : bijdragen van deelnemende belangenpartijen en kansen 

voor subsidiëring 
• koppelingskansen en synergie realiseren
• besparingen en baten van het project ten behoeve van het gebied



Aanbevelingen

=> Geulmanagement als belangrijkste drager voor het plan. Onderzoek 
naar slibhuishouding, spoelfunctie valmeer, effecten stilstaand brak water.



Aanbevelingen

=> Kennis ontwikkelen en mogelijkheden tot innovatie onderzoeken



Aanbevelingen

=> Ruimtelijke ontwikkeling: schaal van het project, kwaliteit en landschap.



Aanbevelingen

=> Onderzoek naar aantrekkende werking van recreatie en toerisme



Tot slot…

Meer info op www.rijkewaddenzee.nl

En volg ons op via  @RijkeWaddenzee

#Holwerdaanzee

http://www.rijkewaddenzee.nl/



