
 

 

Jaaroverzicht 2017 
 

Een vorstelijk jaar vol nieuwe energie 
2017 was een jaar waarin veelvuldig is gesproken over het ontwerp, de financiering én de uitvoering van Holwerd 

aan Zee. Ook is in 2017 de focus verder verbreed. Niet alleen de verbinding met het Wad staat hoog op de agenda, 

ook het verbinden van bewoners en ondernemers in het Oostelijk Waddengebied heeft prioriteit. In twee 

richtingen: noord-zuid met de eilanden en oost-west van De Nieuwe Afsluitdijk tot Lauwersoog. Met als doel om 

het Oostelijk Waddengebied tot toeristische bestemming– een ‘destinatie’ - te maken nog voordat de doorbraak 

in de dijk is gemaakt. Destinatieontwikkeling door breed te vertellen over de kansen van een nieuwe economie en 

ontwikkelingen zoals Sense of Place en andere innovatieve kansen voor de kust. Met enthousiasme, nieuwe 

energie en concrete projecten tot gevolg.  

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander maakt kennis met HaZ 
Het symposium over bevolkingsdaling in het Koninklijk Paleis op de Dam was door de kennismaking 

met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zeker één van de 

hoogtepunten dit jaar. Ook Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden was aanwezig 

en heeft zich net als de koning uitgebreid laten informeren over Holwerd aan Zee. Niet alleen tijdens 

het aperitief en het vorstelijke diner, ook tijdens de workshops en het plenaire gedeelte kreeg de 

werkgroep de kans om te vertellen over Holwerd aan Zee. Al met al een onvergetelijke en zeer 

geslaagde dag voor Holwerd aan Zee die mogelijk een vervolg krijgt in Holwerd.  

MIRT: HaZ meerjarig adaptief programma incl. koppelkansen 
In het Bestuurlijk Overleg van december met de minister is besloten dat Holwerd aan Zee op de agenda blijft 

staan van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Onder regie van de 

provincie wordt HaZ in fases verder uitgewerkt in de vorm van ‘no-regret’- varianten. Dus dat bij de uitvoering 

van de volgende fase, de voorgaande fase geen weggegooid geld oplevert. Waar mogelijk worden reguliere 

(Rijks)trajecten c.q. – opgaven in de regio meegekoppeld, aldus de afsprakenlijst van het Bestuurlijk 

Overleg MIRT. De Tweede Kamer is inmiddels door de minister op de hoogte gebracht: 

http://bit.ly/2CFMlJL  

Provincie Fryslân vol aan de bak voor Holwerd aan Zee 
In opdracht van de provincie en op basis van de MIRT aanbevelingen is Holwerd aan Zee zo ontworpen 

dat het in fases kan worden uitgevoerd en gefinancierd. De eerste fase van HaZ bestaat uit een open 

verbinding met de Waddenzee, een beleefmeer, natuurontwikkeling, ruimte voor zilte teelt, een 

boulevard en nieuwe recreatiewoningen. De Stuurgroep Holwerd aan Zee, met gedeputeerde Kramer 

als voorzitter, heeft in december positief gereageerd op de presentatie van de plannen inclusief 

doorvaarbare doorgang in de zeedijk.  

In gesprek met de Commissaris van de Koning 
Het gesprek met de nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok op het provinsjehûs was een ‘tige 

noflik’ gesprek. De werkgroep heeft de CdK uitgebreid bij kunnen praten en het enthousiasme over 

HaZ was wederzijds. Het geplande werkbezoek begin 2018 aan HaZ bevestigt dit enthousiasme. 

http://bit.ly/2CFMlJL


 

 

Voormalig minister nieuwe ‘informateur’ voor Holwerd aan Zee 
In 2017 is een voormalige minister uit diverse kabinetten begonnen als ‘informateur’ voor Holwerd aan Zee. 

Samen met de werkgroep zijn op hoog niveau al diverse gesprekken gevoerd met sleutelfiguren die voor Holwerd 

aan Zee een belangrijke rol kunnen spelen. Bedoeling is om hier in 2018 samen met onze informateur mee door 

te gaan en te komen tot een antwoord op het financieringsvraagstuk van Holwerd aan Zee.  

Tweede Kamer, raden en Staten 
Om het enthousiasme van de partijen in de Tweede Kamer vast te houden, zijn in Den Haag ook dit jaar diverse 

gesprekken gevoerd met bijna alle coalitie- en de belangrijkste oppositiepartijen. VVD, CDA, D66 dragen Holwerd 

aan Zee een warm hart toe en zijn bereid op het juiste moment in actie te komen voor Holwerd aan Zee. De 

fractie van de ChristenUnie volgt begin 2018. Ook de belangrijkste oppositiepartijen Groen Links en de PvdA 

werken graag mee om van deze integrale gebiedsontwikkeling een succes te maken. Met name de 

gebiedsgerichte benadering met koppelkansen voor leefbaarheid en bevolkingsdaling, waterveiligheid, de 

verziltingsopgave & zout adaptieve landbouw, natuuropgaven en recreatie en toerisme, spreekt in Den Haag tot 

de verbeelding. Dat geldt ook voor diverse raads- en Statenfracties waar in 2017 mee is gesproken. 

Europees Parlement 
CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen heeft de verbinding gelegd met Europees Parlementslid Esther de 

Lange. Omdat Europa bezig is met de evaluatie van de structuurversterkende fondsen, kon de timing niet beter. 

Zowel Europarlementariër Esther de Lange als fractiegenoot Lambert van Nistelrooij van de Europese Volkspartij 

(EVP) zien vanaf 2020 aanknopingspunten voor cofinanciering vanuit Brussel. Qua financiële planning ligt 2020 

prima in lijn met de uitvoering van Holwerd aan Zee. In 2018 volgen meer EP fracties.  

Interessante contacten  
Naast politici zijn er in 2017 meer interessante contacten gelegd die Holwerd aan Zee en de waddenkust op één 

of andere manier vooruit kunnen helpen. Vaak is dit ook een wederzijds belang. Zo is Holwerd aan Zee met veel 

enthousiasme ontvangen door bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het NIOZ op Texel en 

de Nationale Wetenschapsagenda, Jouke de Vries van Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, de Thorbecke 

Academie, de voorzitter van de Trilaterale Waddenconferentie Co Verdaas, het DB van VNO/NCW Noord, het 

Nederlands bureau voor Toerisme (NBTC), het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, Pipistrel, Ifly, etc 

Schop in de Dijk, tijdsdocument Tresoar 
Na een documentaire op NPO en een heuse atlas, is in 2017 de laatste hand gelegd aan een tijdsdocument in 

boekvorm, gemaakt door journalist Elma van Lier en fotograaf Henk Kloosterhuis. In opdracht van Tresoar - het 

Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum – wordt het Holwerd van nú en vroeger in beeld gebracht door de 

ogen van bewoners. Met ruime aandacht voor hoe de bewoners en de vier werkgroepleden de toekomst van 

Holwerd zien. Het boek wordt 16 januari 2018 gepresenteerd tijdens de info avond HaZ. Daarna is de 

samenwerking tussen Tresoar en de werkgroep nog niet voorbij. Wordt vervolgd. 

Nieuwe brug tussen dorp en kwelder 
In 2017 is samen met Staatsbosbeheer begonnen met het maken van de nieuwe brug om het verbindingspad 

tussen dorp en kwelder af te maken. De brug is met hulp van studenten van het Nordwin College Leeuwarden 

gemaakt en zal in het voorjaar van 2018 met hun hulp worden geplaatst. Hierbij zal ook het bijzondere kunstwerk 

van Linette Raven een plek krijgen. Bedoeling is om in 2018 het pad samen met de grondeigenaren te verfraaien 

met meer bloeiende akkerranden.  



 

 

Places of Hope 
Vanuit de netwerken ‘Wij maken Nederland’ en ‘Nederland van Morgen’ is Holwerd aan Zee onderdeel geworden 

van de expositie ‘Places of Hope’. Een expositie over projecten van zogenaamde ‘Landmakers’ die onze 

leefomgeving vorm geven en hoop en inspiratie bieden voor een duurzame toekomst. Het resultaat van dit door 

het ministerie van I&W gesteunde initiatief is vanaf 4 april 2018 te bewonderen in het voormalig Fries Museum 

De Kanselarij in Leeuwarden. “Wie naar buiten komt blikt de toekomst weer met vertrouwen tegemoet,” aldus 

curator Maarten Hajer. 

Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 
Holwerd aan Zee is door de Rijksbouwmeesters van Nederland en België geselecteerd voor de Internationale 

Architectuur Biennale Rotterdam (IABR). Deze Biennale (biennale is een tweejaarlijks event) heeft als thema ‘The 

Missing Link’. De Rijksbouwmeesters hopen in drie jaar tijd antwoorden vinden om het huidige gat te 

overbruggen tussen innovatieve plannen en de daadwerkelijke uitvoering van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijs. Holwerd aan Zee is 

hiervoor geselecteerd uit 170 projecten van over de hele wereld.  

Holwerd aan Zee in NOS Nieuwsuur  
Het programma Nieuwsuur van de NOS heeft 30 oktober ruim aandacht besteed aan de strijd tegen het water in 

de Nederlandse Delta met de natuur als bondgenoot. Naast de directeur van de Waddenvereniging, het Wereld 

Natuur Fonds en landschapsarchitect Dirk Sijmons kwam ook Hessel Hiddema van de werkgroep uitgebreid aan 

het woord over de unieke verbinding in Holwerd aan Zee tussen ecologische en agrarische belangen.  

Dorpsfeest Holwerd (aan Zee) 
Holwerd is klaar voor @HolwerdaanZee!! Deze boodschap kwam op veel praalwagens op creatieve en ludieke 

manier prominent naar voren. Wie deze mooie optocht door het dorp terug wil zien, kan het filmpje bekijken 

van Willie Boonstra op Facebook: bit.ly/2tXHIme 

Symposia en andere bijeenkomsten mmv de werkgroep  
Holwerd aan Zee heeft met succes meegewerkt aan diverse bijeenkomsten. De dorpendag van Doarpswurk 

bijvoorbeeld. Ook het Krimpcafé van het Kennisnetwerk Krimp, de eerste schooldag van ca. 120 Nordwin 

docenten en de 7th Trilateral Research Workshop van de universiteiten van Groningen, Oldenburg en Hamburg 

waren een groot succes. Daarnaast werd medewerking verleend aan bijeenkomsten van lokale organisaties.  

Verzilting, zilte teelt en boeren meten water 
Eind 2017 zijn de eerste veelbelovende stappen gezet om te komen tot een gebiedsdekkend meetnet van 

grondwater en verzilting rond Holwerd en in het plangebied van Holwerd aan Zee. Tijdens deze tweede 

bijeenkomst zijn de grondeigenaren uitgebreid bijgepraat over de voordelen van een dergelijk meetnet. Zeker in 

relatie tot de toenemende verzilting door de zeespiegelstijging. De bijeenkomst is in goede samenwerking met 

het Wetterskip Fryslân, LTO Noord en Acacia Water georganiseerd. Wordt vervolgd. 

Meer dan 120 studenten actief in het Living Lab voor de Waddenkust 
In 2017 is door meer dan 120 studenten gewerkt aan Holwerd aan Zee en de kust. Studenten van Nordwin 

College, Dockinga College, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland Hogeschool Delft, De WUR, TU Delft, TU 

Eindhoven, NHTV Breda en Deltatalent i.s.m. de Hogeschool van Rotterdam en Zeeland. Onderzoeken gingen 

over de ontwerpopgave, de betrokkenheid van de bewoners, de beleving van de kwelders, flora en fauna, 

monitoring, communicatie en netwerken, benchmark, een theater in de kwelder, duurzame bereikbaarheid van 

de eilanden en de historie en opbouw van terpen. De studenten kwamen door het internationale karakter van 

https://twitter.com/HolwerdaanZee/
https://t.co/JYxic2S6NA


 

 

met name de TU Delft en de WUR uit de hele wereld. Allemaal met hetzelfde doel: om HaZ een stap verder te 

helpen.  

Holwerd aan Zee in belangrijke documenten 
2017  is ook het jaar dat HaZ wordt beschreven in belangrijke rapporten. Soms spontaan, maar meestal met een 

beetje hulp van de werkgroep. In november werd HaZ genoemd als koploperproject voor de Gebiedsagenda 

Wadden die door het ministerie van I&W wordt opgesteld. Daarnaast is HaZ een belangrijk onderdeel van de 

provinciale Aanpak Waddenkust. Deze aanpak wordt in 2018 gepresenteerd. In de aanloop naar de evaluatie van 

de aanbesteding van de veerverbindingen (concessie) is Holwerd aan Zee en de pier ook nadrukkelijk ingebracht 

in de ‘Verkenning duurzame bereikbaarheid van de Wadden’ (PRW). Dit zal ook de komende jaren op de agenda 

staan van de werkgroep en al helemaal in relatie tot het Open Planproces (OPP) rond de veerverbinding Holwerd 

– Amelend.  

 

Bovenstaande selectie van hoogtepunten is een willekeurige opsomming. Kijk voor een chronologisch overzicht 

op www.holwerdaanzee.nl/nld/nieuws/ of op volg HaZ op Facebook of Twitter @Holwerdaanzee.  
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