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Holwerd | Volle zalen trok de Stich-
ting Holwerd aan Zee gisteren voor
een bespreking vanhaar plan omvan
Holwerd weer een dorp te maken te
maken dat aan de Waddenzee ligt in
plaats van achter een dijk. Het tekent
de belangstelling en het enthousias-
me waarmee dit ingrijpende plan de
afgelopen anderhalf jaar is ontvan-
gen en is uitgewerkt.

Gistermiddag bespraken deskun-
digen, beleidsmakers en politici de

voor- en nadelen van het project Hol-
werd aan Zee, op een symposium dat
de Waddenacademie had georgani-
seerd.

Gisteravond werden inwoners en
andere belangstellenden bijgepraat
over het project. De centrale bood-
schap: het project Holwerd aan Zee
kan worden uitgevoerd, mits er vol-
doende kosten kunnen worden be-
spaard.

De kern van het plan is om Hol-
werd weer aan het water te laten lig-
gen door een opening temaken in de
dijk. Hierdoor kan het water uit de
Waddenzee in een groter valmeer bij
Holwerd stromen. Daardoor moet er
een nieuw kwelderlandschap ont-

staan, wat goed is voor wadvogels en
trekvissen.

Door daarbij de Holwerter Feart
uit te diepen, kan er bovendien een
vaarverbinding worden gelegd met
de rest van Fryslân. Dat is goed voor
de toeristische en recreatieve sector,
die van dit plan fors zullen profite-
ren. Uiteindelijk zal dit de leefbaar-
heid in de hele regio vergroten, be-
toogde Marco Verbeek, bestuurslid
van de Stichting Holwerd aan Zee.

Maar de belangrijkste reden dat
het projectwellicht haalbaar is, is dat
er mogelijk flink kan worden be-
spaard op de baggerkosten van de
vaargeul naar Ameland. Dat kanwor-
den gerealiseerd als het nieuwemeer

gaat fungeren als een spoelfunctie
voor de vaargeul, die dan veelminder
vaak hoeft te worden gebaggerd. Dat
kan op termijn tientallen miljoenen
euro’s schelen. Volgens procesbege-
leider Canisius Smid van de Dienst
Landelijk Gebied, die namens het
Programma naar een Rijke Wadden-
zee een haalbaarheidsonderzoek
deednaarhet project, is het baggeren
een cruciale factor. ,,Er is wel nader
onderzoek nodig. Het gaat hier om
een voorzichtige inschatting met on-
zekerheidsmarges.Maar de eerste be-
rekeningen zijn interessant genoeg
om het plan nader te onderzoeken.”
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