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Zwarte Haan

Streekplan Fryslân 2007 



Zwarte Haan

“ Doel van het Atelier is bij te dragen aan verhoging van (de 
bewustwording over) ruimtelijke kwaliteit door te inspireren 
en stimuleren. Het Atelier heeft geen controlerende of 
toetsende taak, maar zal ideeën ontwikkelen en adviseren in 
de beginfase van ruimtelijke planvorming. “



Atelier Atelier Fryslân

kernteam + onafhankelijke plek 



Zwarte Haan



Vliegerfoto’s Gerco de Ruijter



Vliegerfoto’s Gerco de Ruijter





                     ‘Sleutelervaring’ in kader Advies Klimaatverandering



   oktober 2009



Klimaatverandering en ruimtelijke kwaliteit 
kansen voor het Friese kustlandschap

oktober 2009

i.s.m. 

team Ronald Rietveld (Terschelling)

team Robbert de Koning (IJsselmeerkust)

team Harro de Jong (Waddenkust)



bij toenemende waterdiepte voor de dijk, moet de dijk 
exponentieel worden verhoogd.

door nieuwe kwelders voor de dijk te laten ontstaan, 
neemt waterdiepte af en hoeft de dijk (voorlopig) niet 
omhoog.

Strategie voor de Waddenkust: ten aanval !       (Harro de Jong)



Strategie voor de Waddenkust: ten aanval !       (Harro de Jong)

druk op de kust? aanval is de beste verdediging!





superdobbe



majeur  Advies  Waddenkust  2011 -  2012

Aanvrager  Regionaal  Col lege Waddengebied



Obser vat ies



De Waddenkust: een Europese kust



Inspiratie uit omgeving Nessmersiel Ost-Friesland



Inspiratie uit omgeving Nessmersiel Ost-Friesland



noordzeekust

De tweede kust van Nederland

waddenkust



De Nederlandse Waddenkust: een vergeten kust ... ?



Rijk aan verhalen



Unieke kwaliteiten



Ongenaakbare leegte, meedogenloos en fenomenaal



Ontwikkelingen: bedachte historie als recreatief product in Esonstad ...



... en leegstand in Holwerd



Badcultuur aan Waddenkust in Duitsland ...



... een ontoegankelijke waddenkust in Nederland



Een harde grens in Nederland ...



 ... of het water naar binnen halen bij de buren.



Veerdienst naar de eilanden als pleisterplaats In Duitsland...



... de boot gemist in Nederland? 



Kwantiteit in Duitsland...



... of kwaliteit in Fryslân?



Veel lokale en sectorale initiatieven ...



 ... maar gebrek aan samenhang en integraal denken



Waddenregio in samenhang



Dijk nu als harde grens, barrière 



Versterken relaties binnendijks - buitendijks, dijk als tribune



Binnendijkse natuurontwikkeling Zürich - Harlingen



Buitendijkse natuur- en recreatieontwikkeling (buro Harro)



Waddenwerken Afsluitdijk (DHV / Imares / Hosper)



Versterken relatie binnen-buitendijks in onderlinge samenhang



Dé Waddenkust bestaat niet



  Tussenstand: analyse Waddenkust in vorm van getijdenboek, i.s.m. Veenenbos & Bosch













Wat z i jn  de toekomst ige omslagpunten?

D ynamiek onderscheiden en omarmen in 
het  Waddenkustgebied:

•   k l imaat verander ing
•   demograf ische ont wik kel ingen
•   toer isme en recreat ie  i . r. t .  werelder fgoed



Op zoek naar  een k ansr i jk  tussenland met  nieuwe 
randontginningen . . .
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