Programma

12.00 – 13.00 Inloop met lunch
13.00 – 13.05	Jouke van Dijk, voorzitter
Waddenacademie: Opening
en toelichting opzet
symposium
13.05 – 13.15	Johannes Kramer,
gedeputeerde provincie
Fryslân: Woord van
welkom
13.15 – 13.35	Marco Verbeek, bestuurslid
Stichting Holwerd aan Zee:
Presentatie project Holwerd
aan Zee
13.35 – 13.55	Canisius Smit,
procesmanager
DLG: Presentatie
Haalbaarheidsonderzoek
Holwerd aan Zee
13.55 – 14.15	Jeroen Stegeman namens
Rho adviseurs voor
leefruimte en Witteveen
& Bos: Presentatie
Maatschappelijke Kosten
Baten Analyse (MKBA)
Holwerd aan Zee
14.15 – 14.35	Durk Mous,
directievoorzitter
Rabobank Noordoost
Friesland: Potentiële
economische
investeringsmogelijkheden
Holwerd aan Zee
14.35 – 14.55	Arjan Berkhuysen,
directeur
Waddenvereniging:
Potentiële ecologische
meerwaarde van Holwerd
aan Zee

14.55 – 15.15	Gelegenheid voor de pers
en de zaal om vragen te
stellen aan de inleiders
15.15 – 15.45 Koffie- en theepauze
15.45 – 16.05	Joop Mulder, directeur
Oerol: De relatie tussen
Culturele Hoofdstad 2018,
Sense of Place en Holwerd
aan Zee
16.05 – 17.05	Gesprek over de
potentiële economische en
ecologische meerwaarde
van Holwerd aan Zee met
medewerking van Albert
de Hoop (burgemeester
Ameland), Lutz Jacobi
(Tweede Kamerlid PvdA),
Albert van der Ploeg
(wethouder gemeente
Dongeradeel), Sieben
Poel (directeur Noord
Nederland RWS) en Bé
de Winter (bestuurder
Wetterskip Fryslân)
17.05 -17.15	Slotwoorden Marga
Waanders (burgemeester
gemeente Dongeradeel) en
Jouke van Dijk.
17.15 – 18.30 Borrel
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De Waddenacademie heeft de
ambitie het waddengebied te (laten)
ontwikkelen tot een kraamkamer voor
breed toepasbare, integrale kennis
over duurzame ontwikkeling van
een kustgebied, waar natuurwaarden
centraal staan en een dragend onderdeel
vormen van de lokale en regionale
economie. Vanuit deze ambitie ziet
de Waddenacademie ‘Holwerd aan
Zee’ als een interessant, door de
bewoners van Holwerd zelf opgezet
project. Een open vaarverbinding

met het water moet het Friese dorp
een stuk aantrekkelijker maken voor
toeristen en bovendien moet het project
de waterhuishouding verbeteren.
‘Holwerd aan Zee’ is inmiddels door
verschillende partijen omarmd.
Tijdens het symposium wordt nader
ingegaan op de economische en
ecologische kansen van het project.
Het symposium richt zich met name
op wetenschappers, bestuurders,
beleidsmakers en (potentiële)
investeerders.

