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Managementsamenvatting 

Met Holwerd aan Zee hebben de bewoners van Holwerd het initiatief genomen om de 

economie en de leefbaarheid van het dorp en Noordoost Fryslân een impuls te geven. 

Kern van het plan Holwerd aan Zee is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo 

de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Deze 

rapportage beschrijft de resultaten van het MIRT-onderzoek naar de problemen en 

opgaven in het gebied, de haalbaarheid van het huidige plan Holwerd aan Zee en 

mogelijke andere oplossingen. 

Het concept Holwerd aan Zee is krachtig en spreekt tot de verbeelding. Holwerd aan Zee 

draagt bij aan de opgaven vanuit leefbaarheid, verblijfsrecreatie (mits toegepast op de 

juiste doelgroep), natuur en de ontwikkeling van de Waddenkust als toeristische 

bestemming. De aanleg van een spoelmeer als bijdrage aan het verminderen van de 

baggeropgave in de vaargeul lijkt, zonder aanvullende ingrepen, niet effectief. Ook 

zonder spoelmeer biedt Holwerd aan Zee kansen om de leefbaarheid, de natuur en de 

waddenbeleving te versterken. Samen met de realisatie van concrete projecten voor een 

vitale kust zullen deze plannen het komend jaar doorontwikkeld moeten worden. 

 

Aanleiding 

De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân diverse plannen en visies ontwikkeld voor 

het tegengaan van de effecten van krimp en het versterken van leefbaarheid van het gebied. 

Tegelijk grenst het gebied direct aan het UNESCO-Werelderfgoed Waddenzee, zonder dat de 

Waddenkust hier direct van profiteert. 

 

Tegen deze achtergrond hebben inwoners van Holwerd het initiatief genomen om de economie 

en daarmee de leefbaarheid een positieve impuls te geven. Het oorspronkelijke plan Holwerd 

aan Zee is om een doorbraak in de zeedijk te forceren en zo de verbinding tussen de 

Waddenzee en het achterland te herstellen. 

 

Op initiatief van de Stichting Holwerd aan Zee zijn in 2014 en 2015 onderzoeken uitgevoerd 

naar de haalbaarheid van het project: een haalbaarheidsstudie, een MKBA, een second opinion 

en een kennistafel naar de werking van het spoelmeer. Hiermee is meer inzicht verkregen, maar 

zijn nog niet alle vragen beantwoord. Om scherpte te krijgen in de haalbaarheid van het plan, 

hebben de Ministeries van IenM en EZ, het Wetterskip, de provincie Fryslân, gemeente 

Dongeradeel en de Stichting Holwerd aan Zee besloten een MIRT-onderzoek in te stellen.  

 

Probleemanalyse, andere opgaven en voorlopige haalbaarheid Holwerd aan Zee 

In essentie is de achterliggende opgave het versterken van de leefbaarheid en de 

sociaaleconomische betekenis van het dorp Holwerd en Noordoost Fryslân. Daarnaast spelen 

er andere opgaven in het gebied.  

 

In Noordoost Fryslân is de bevolking de afgelopen jaren (2011-2015) afgenomen met 

percentages die boven het landelijke en provinciale gemiddelde liggen. Op termijn zorgt een 

verdere bevolkingskrimp en vergrijzing voor een afname van het draagvlak voor voorzieningen 

in het dorp. Door individualisering en eenoudergezinnen is de verwachting dat het aantal 
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huishoudens de komende jaren nog toeneemt, maar op de lange termijn afneemt. Ook het 

aantal banen neemt af vanaf 2008. Met het economisch herstel is nog steeds sprake van een 

jaarlijks banenverlies en het aantal werkzoekenden neemt toe. 

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in het Waddenkustgebied, met veel potentie. 

Trends over de langere termijn laten zien dat de werkgelegenheid in deze sector zich sterker 

ontwikkelt dan de regionale economie als geheel. Uit de analyse naar de toeristische potentie 

van Holwerd aan Zee blijkt echter dat het aandeel banen in de horeca en logies in Dongeradeel 

fors onder het gemiddelde voor de waddenkustgemeenten ligt, wat een mogelijke bevestiging is 

van het onbenutte potentieel. Het type bedrijvigheid (recreatie-zorg) waarop Holwerd aan Zee 

zich richt, sluit dan ook goed aan bij de opgave die er ligt vanuit werkgelegenheid, met name in 

het middelbare en lagere opleidingssegment. 

 

Langs de Waddenkust is het aanbod van goed bereikbare, aantrekkelijke locaties waar de 

toerist het Werelderfgoed ook echt kan beleven beperkt. Er ligt dan ook een opgave om meer 

aantrekkelijke locaties te creëren. De potentiele doelgroep betreft de ‘cultuurtoerist’ die 

behoefte heeft aan kwaliteit, beleving van het Waddengebied en interessante plekken. Holwerd 

aan Zee sluit daar goed bij aan. 

 

Holwerd aan Zee kan voorzien in de geconstateerde potentie voor verblijfsrecreatie, mits 

toegepast op de juiste doelgroep (cultuurtoerist, beleving, hoogwaardig). Er is (afhankelijk van 

de doelgroep en berekeningswijze) een onbenut potentieel van tussen de 550 en 8600 bedden. 

Vanuit ruimtelijk kwaliteit lijkt een aantal van 1000 extra bedden in Holwerd het maximum. 

 

Holwerd aan Zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven vanuit natuur, met name 

door de realisatie van hoogwatervlucht- en broedplaatsen, en bijdragen aan de beleving van het 

Werelderfgoed Waddenzee. Een nieuwe verbinding bij Holwerd biedt ook een kans voor het 

ontwikkelen van een nieuwe overgang tussen zoet en zout en het ontwikkelen van een vrije 

verbinding voor vissen. 

 

De aanleg van een spoelgeul (smal en recht voor een zo effectief mogelijk werking) staat op 

gespannen voet met de doelstelling op grond van N2000 voor behoud en versterking van de 

kwaliteit van de bestaande kwelder. Vanuit de natuurwetgeving is vergunningverlening moeilijk, 

met name door het permanente habitatverlies door de aanleg van de spoelgeul. Vanuit natuur 

heeft aansluiting op een meer natuurlijke geul met flauwe taluds de voorkeur. 

 

In de Haalbaarheidsstudie Holwerd aan Zee is het verminderen van het baggerbezwaar in de 

vaargeul Holwerd-Ameland door de aanleg van een spoelmeer als een belangrijke kostendrager 

genoemd. Uit modelonderzoek in het kader van het open planproces en bespreking daarvan 

door experts in een 2e-Kennistafel blijkt dat een spoelmeer mogelijk kan bijdragen aan het 

verminderen van de baggerproblematiek, maar alleen als de waterstroom uit het spoelmeer 

daadwerkelijk door de vaargeul gaat lopen. Verwacht wordt dat geleidedammen nodig zijn om 

de extra stroming uit het spoelmeer voldoende door de vaargeul te geleiden. Ook is 

vermoedelijk een groter spuiwerk en groter spoelmeer nodig om een voldoende gunstig effect 

op het vaargeulonderhoud te krijgen. Wel zou een spoelmeer kansen kunnen bieden voor het 

open houden van de spoelgeul. Vanuit de Stuurgroep Holwerd aan Zee is ook geconcludeerd 
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om verder onderzoek naar het spoelmeer en eventuele varianten daarop via het open 

planproces te laten lopen bij het zoeken naar lange termijn oplossingen voor een duurzame 

bereikbaarheid van Ameland. De variant van een spoelmeer aan de westkant van Holwerd kan 

daar ook in meegenomen worden. 

 

De waterveiligheidsopgave richt zich op de korte termijn op het herstellen/versterken van de 

huidige bekleding van de dijk. Vanaf 2017 start een nieuwe beoordelingsronde voor het in beeld 

brengen van de lange termijn veiligheidsopgave. Uiterlijk 2022 zal duidelijk moeten zijn of er bij 

Holwerd een versterkingsopgave ligt (hoger en breder) en welke er kansen liggen voor 

innovatieve oplossingen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de mogelijkheden van een groene 

brede dijk of een multifunctionele dijk. 

 

Doorontwikkelen Holwerd aan Zee 

De ambitie van Holwerd aan Zee is “leefbaarheid, omzet en banen in Holwerd en Noordoost 

Fryslân”. Vanuit die ambitie en de voorlopig blijvende onzekerheid over de relatie met de 

vaargeul Holwerd- Ameland, is door de Stichting een ‘variant B’ van Holwerd aan Zee 

ontwikkeld. Een variant die uitgaat van dezelfde ambitie, maar zonder directe vaarverbinding 

naar de Waddenzee. Het spoelmeer en spoelwerk in de dijk ontbreekt in deze variant. 

 

Met deze variant wordt een sterke focus gelegd op de waddenbeleving door het naar binnen 

halen van het Wad en kwelderlandschap door de aanleg van een zilt ‘beleefmeer’ en de 

realisatie van bijzondere verblijfsrecreatie (‘wadden- of kwelderlodges’). Evenals het 

oorspronkelijke plan Holwerd aan Zee draagt deze variant bij aan het creëren van bereikbare 

en aantrekkelijke locaties langs de Waddenkust om het Werelderfgoed te beleven.  

 

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee ligt met deze variant er een 

sterkere focus op de cultuurtoerist die gericht is op natuurbeleving, rust en hoogwaardige 

verblijfsaccomodatie. Met het inrichten van een binnendijkse haven en boulevard, de 

opwaardering van de Holwerdervaart en een buitendijkse aanlegvoorziening heeft deze variant 

de ambitie het maritiem karakter van Holwerd te laten zien. Het type bedrijvigheid (recreatie-

zorg) is vergelijkbaar met de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee en sluit aan bij de 

opgave die er ligt vanuit werkgelegenheid. 

 

De aanleg van een zilt ‘beleefmeer’ of brakwatermeer, met een gedempt getij heeft een 

duidelijke meerwaarde voor natuur. Doordat sprake zal zijn van minder grote schommelingen in 

het waterpeil, en het meer minder diep zal zijn, biedt het mogelijk meer kansen voor 

broedeilanden. Ook is een natuurlijker aansluiting op de kwelders buitendijks mogelijk. 

 

Omdat in deze variant geen sprake is van een spoelmeer ter vermindering van het 

baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd-Ameland, is de realisatie niet meer direct afhankelijk 

van de keuzes rond de toekomstige bereikbaarheid van Ameland. Tegelijk wordt aanbevolen om 

bij het zoeken naar lange termijn oplossingen rond de toekomstige bereikbaarheid van Ameland 

de ambitie en gewenste ontwikkeling van Holwerd mee te nemen (bijv. inzet van een spoelmeer 

bij keuze andere vaarroute, innovaties in vervoer, anders omgaan met parkeren, etc.).  
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Deze variant biedt, evenals de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee, kansen voor het 

nieuwe innovatieve oplossingen voor waterveiligheid (brede dijk en multifunctionele dijk), mits 

de ingrepen in de tijd goed op elkaar aansluiten. Die kansen moeten wel actief opgezocht 

worden. Zowel in het oorsponkelijke plan als bij deze variant blijft de beleving en ontsluiting van 

de dijk een belangrijke opgave. 

 

Bij deze variant zijn de besparingen op het verminderen van de baggerwerkzaamheden geen 

kostendrager. De leefbaarheids- en recreatiebaten worden vergelijkbaar ingeschat. Een eerste 

beoordeling leidt tot een kosteninschatting van 112 mln. euro (uitgaande van een duiker). Door 

het stadium waarin het project zich bevindt, is de raming gedaan met de nodige aannames en is 

het genoemde bedrag een bovengrens. Risico-opslagen, btw, de benodigde kunstwerken, 

vastgoed en grondwerk zijn de grootste kostenposten. Naarmate het project concreter wordt 

kunnen deze kosten beter worden ingeschat. 

 

Vanuit de markt is ook belangstelling voor de nieuwe variant. Ook zonder gat in de dijk wordt 

deze variant door een speler in de Leisure markt, gezien als een impuls aan de omgeving en in 

de markt vanwege het onderscheidend vermogen. 

 

Reflectie en aanbevelingen 

In de discussie over de haalbaarheid van Holwerd aan Zee (en ook in dit MIRT-onderzoek) 

heeft de werking van het spoelmeer een centrale rol gespeeld. Dit vanuit de gedachte dat 

daarmee een belangrijk deel van de planontwikkeling bekostigd zou kunnen worden. Daarmee 

is Holwerd aan Zee afhankelijk geworden van het zoeken naar lange termijn oplossingen voor 

een duurzame bereikbaarheid van Ameland. Dit terwijl de achterliggende ambitie van Holwerd 

aan Zee was, en is, het behouden en versterken van de lokale en regionale leefbaarheid en 

werkgelegenheid. Aanbevolen wordt om de doorontwikkeling van Holwerd aan Zee zodanig uit 

te voeren dat Holwerd aan Zee ook onafhankelijk van de lange termijnvisie op de 

bereikbaarheid van Ameland uitgevoerd kan worden, maar dat tegelijk, waar relevant, 

ingespeeld kan worden op de uitkomsten daarvan. Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van de 

eventuele toekomstige waterveiligheidsopgave. 

 

In de discussie over de haalbaarheid van Holwerd aan Zee staat soms de ‘ambitie’ centraal 

(“leefbaarheid, omzet, banen”), soms het achterliggende ‘concept’ (versterken van de 

leefbaarheid door het verbinden van Holwerd met het Werelderfgoed), en soms het ‘plan’ 

Holwerd aan Zee. Met de conclusies uit dit MIRT-onderzoek dat de effectiviteit van het 

spoelmeer op dit moment gering is, lijkt het oorspronkelijk ‘plan’ Holwerd aan Zee op dit 

moment financieel niet haalbaar. Tegelijk blijft de ambitie van de Stichting Holwerd aan Zee 

staan en laat het MIRT-onderzoek ook zien dat er zeker kansen liggen om de leefbaarheid te 

versterken door weer een verbinding te leggen tussen Holwerd en de Waddenzee. 

‘Kleinschalige’ projecten (wandelroute vanuit het dorp naar de kwelder, kunstprojecten vanuit 

het programma Sense of Place) dragen daar zeker aan bij, maar een grootschalig ingreep via 

bijvoorbeeld de aanleg van een ‘beleefmeer’ is dan nodig. Het vertrekpunt bij de 

doorontwikkeling van de plannen moet dan zijn gericht op de realisatie van de ambitie en het 

achterliggende concept in plaats van op een ‘vastgezet’ plan zelf. 
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Naast genoemde ambitie dragen de plannen ook bij aan destinatie-ontwikkeling (‘beleefbare 

plekken’) en de ontwikkeling van een vitale Waddenkust, en (wellicht) een duurzame 

bereikbaarheid van Ameland. Daarmee is het ook geen opgave alleen meer vanuit de 

inwoners, maar ook van regionale overheden, rijk en stakeholders. Politiek is er veel 

waardering voor het feit dat het project van ‘onderop’ is ontwikkeld. Zonder het initiatief’ over te 

nemen is het nu wel van belang dat de doorontwikkeling plaatsvindt vanuit een gezamenlijk 

gedragen ambitie. 

 

Holwerd aan Zee is ontwikkeld als een integraal plan, waarbij onderdelen van het plan financieel 

en inhoudelijk sterk van elkaar afhankelijk zijn. Aanbevolen wordt om de doorontwikkeling van 

de plannen meer modulair en gefaseerd uit te werken, en minder als een ‘kant en klaar’ plan. 

Kies voor een meer organische groei van Holwerd aan Zee. Dit om te voorkomen dat realisatie 

van onderdelen van het plan afhankelijk wordt van de haalbaarheid van het totaal. 

 

Holwerd aan Zee hoeft ook niet te wachten op de op de definitieve planuitwerking. Holwerd 

Buiten (incl. struinpad, kwelderherstel en vogeleiland) zijn inmiddels gerealiseerd. Hotel 

Holwerd, Sense of Place en de realisatie van ‘het ommetje Holwerd’ vanuit Holwerd naar de 

kwelder, zijn projecten die het komend jaar uitgevoerd kunnen/moeten worden. Door te starten 

met de uitvoering van kleine op korte termijn haalbare en zichtbare initiatieven blijft het 

draagvlak aanwezig voor de verdere doorontwikkeling van de plannen. Voor een meer 

planmatige uitvoering moet de Stichting wel ondersteund worden.  

 

Voor een gefaseerde doorontwikkeling, waarbij ingespeeld kan worden op een nieuwe 

ontwikkelingen rond de bereikbaarheid van Ameland en evt. nieuwe waterveiligheidsopgaven, is 

een meer adaptieve aanpak nodig. Binnen een adaptief programma kunnen projecten, binnen 

een lange termijn ambitie, in samenhang uitgevoerd worden, en tegelijk gewerkt worden aan de 

doorontwikkeling van Holwerd aan Zee. Daarbij kan ingespeeld worden op nieuwe 

ontwikkelingen. Elementen van het adaptief programma kunnen dan zijn: 

 

- Het formuleren van de gezamenlijke ambitie 

- Het gefaseerd doorontwikkeling van variant B (eerste uit te werken onderdelen zijn het 

‘beleefmeer’ en passende verblijfsrecreatie) 

- De realisatie van concrete projecten (mede in relatie tot een brede programmatische 

aanpak vitale kust) 

- Een goede governance-structuur, die het ‘eigenaarschap’ van het dorp èn de 

betrokkenheid van de stakeholders waarborgt 

- Nieuwe inzichten vanuit het open planproces en een duurzame bereikbaarheid 

Holwerd-Ameland voor de lange termijn (incl. het spoelmeer en vervoerstromen vanuit 

Holwerd) 

- Nieuwe inzichten vanuit de lange termijn veiligheidsopgave.. 
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1. Aanleiding 

 

De afgelopen decennia zijn er voor Noordoost Fryslân door partijen diverse plannen en visies 

ontwikkeld voor het tegengaan van de effecten van de krimp en het versterken van de 

leefbaarheid en sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied. Medio 2015 is Noordoost 

Fryslân door het Rijk betiteld als één van de krimpregio’s in Nederland. Tegelijk grenst het 

gebied direct aan het UNESCO-Werelderfgoed de Waddenzee, zonder dat het gebied hier 

direct van profiteert. Vanuit deze opgaven hebben inwoners van Holwerd de Stichting Holwerd 

aan Zee opgericht en het initiatief genomen om de economie en daarmee de leefbaarheid een 

positieve impuls te geven. Het plan is om een doorbraak in de zeedijk te forceren om zo de 

verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en het achterland te herstellen. Dit betekent 

niet alleen een economische kans voor het dorp en de héle regio, maar ook een ecologische 

kans voor herstel van de verbinding tussen de Waddenzee en het achterland. 

 

Het project Holwerd aan Zee bevindt zich nu in de fase van verdiepend onderzoek. Er zijn op 

initiatief van de Stichting Holwerd aan Zee onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van 

het project: een haalbaarheidsstudie, een MKBA, een second opinion op de MKBA en een 

kennistafel morfologie. Hiermee is meer inzicht verkregen, maar zijn er tegelijk nog vragen die 

beantwoord moeten worden voordat er besluiten kunnen worden genomen. Om scherpte te 

krijgen in de haalbaarheid van het plan, hebben de Ministeries van IenM en EZ, het Wetterskip, 

de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel en de Stichting Holwerd aan Zee besloten een 

MIRT-onderzoek in te stellen.  

 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het MIRT-onderzoek dat in de periode april – 

november 2016 is uitgevoerd. 
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2. Opdracht en scope  

2.1. Startbeslissing MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee 

Op 27 augustus en 26 oktober 2015 hebben de Ministeries van IenM en EZ, het Wetterskip, de 

provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel en de Stichting Holwerd aan Zee besloten een MIRT-

onderzoek in te stellen. In deze Startbeslissing MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee zijn de 

hoofdlijnen van de aanpak, de organisatie en planning vastgelegd. In de Startbeslissing is het 

doel van het MIRT-onderzoek als volgt verwoord: 

 

“Het MIRT-onderzoek is gericht op de vraag of een combinatie van ingrepen kan leiden tot een 

betekenisvolle economische impuls voor Noordoost Fryslân.” 

 

Het MIRT-onderzoek bevat een analyse van de problematiek en kansen via een aantal sporen, 

te weten: 

1. Leefbaarheid 

2. Natuur, landschap en cultuurhistorie 

3. Effectiviteit spoelmeer voor vaargeulonderhoud en bereikbaarheid 

4. Private investeringen 

5. Project overstijgende verkenning Waddenzeedijken (POV) 

 

“Op basis van deze sporen worden de kosten en dekking van het plan in beeld gebracht. Verder 

wordt ingegaan op de governance voor het vervolg. De uitkomsten moeten de basis geven om 

in het BO-MIRT Noord-Nederland in het najaar van 2016 tot een go-no-go beslissing te komen 

en/of een go voor een alternatief voorstel. In een jaar tijd worden alle stappen van een MIRT-

onderzoek doorlopen. Op het moment van de beslissing: go van het project of en go voor een 

alternatief voorstel worden de afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst met daarin 

de financiële en bestuurlijke verantwoordelijkheden van de partijen die participeren in het 

project.” 

2.2. Scope  

Visie op de opdracht 

Het initiatief Holwerd aan Zee is in de afgelopen jaren bestuurlijk met veel positieve aandacht 

ontvangen. De Stichting Holwerd aan Zee is in staat geweest Kamerleden, de Minister van 

IenM, de Deltacommissaris, de Watergezant, regionale bestuurders, ondernemers en de lokale 

bevolking enthousiast te maken voor de plannen. Juist omdat de plannen integraal en van 

onderop zijn ontwikkeld. Er is een groot succesvol congres georganiseerd en er is veel 

aandacht voor de plannen vanuit de media en het middelbaar en hoger onderwijs. 

 

Maar er zijn ook nog vragen. Vragen over de effectiviteit en de financiële haalbaarheid. Omdat, 

volgens de eerder uitgevoerde MKBA, de financiële haalbaarheid sterk afhankelijk is van de 

mate waarin met de aanleg van een spoelmeer, kosten kunnen worden bespaard op het 

baggeren van de vaargeul Holwerd-Ameland, is de beoordeling van de effectiviteit van het 
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spoelmeer essentieel. Anderzijds is de veronderstelde toename van recreatie en toerisme een 

belangrijke financiële drager van het plan. Het onderbouwd in beeld brengen van de potentiele 

baten en de voorwaarden hiervoor is essentieel. 

 

Ook zijn er vragen of de gepresenteerde oplossingsrichting het optimale antwoord is om de 

effecten van de krimp tegen te gaan en de regionale economie te versterken. In de Second 

opinion wordt geadviseerd ook het 0-alternatief en andere beleidsalternatieven in beeld te 

brengen. Het is in dit kader niet het doel van het MIRT-onderzoek om totaal nieuwe 

beleidsvarianten of oplossingsrichtingen buiten het gebied te bedenken, maar wel om voldoende 

breed, vanuit de ambitie van Holwerd aan Zee mogelijke andere oplossingsrichtingen te 

inventariseren en te beoordelen.  

 

Opdracht van de Stuurgroep Holwerd aan Zee 

In het Plan van Aanpak MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee (Stuurgroep Holwerd aan Zee, 30 

maart 2016) is de opdracht en de scope van het onderzoek verder uitgewerkt. Daarbij heeft de 

Stuurgroep geconcludeerd: 

 

- “Dat de sociaaleconomische probleemanalyse en de oplossingsrichtingen die daarbij 

horen primair uitgangspunt zijn voor het voor het MIRT-onderzoek (het spoelmeer is 

geen doel op zich)  

- Er sprake is van een dualiteit in het MIRT-onderzoek, dat wil zeggen dat het MIRT-

onderzoek enerzijds gericht is op het verder in beeld brengen van de effectiviteit van 

het Holwerd aan Zee, maar dat aan de andere kant ook breder gekeken moet worden 

naar oplossingsrichtingen vanuit de probleemanalyse 

- Er een sterke afhankelijkheid is met de voortgang en resultaten van het open 

planproces voor de vaargeul Holwerd – Ameland.”  

2.3. Hoofdelementen van het onderzoek en leeswijzer 

Conform spelregels van het MIRT-onderzoek en de opdracht vanuit de Stuurgroep Holwerd aan 

Zee, beschrijft deze rapportage de volgende elementen: 

 

Probleemanalyse en andere mee koppelende opgaven 

In essentie is de achterliggende opgave het versterken van de leefbaarheid en de 

sociaaleconomische betekenis van het dorp Holwerd en Noordoost Fryslân. Belangrijkste drager 

daarvoor is het versterken van de recreatieve betekenis van Holwerd. De probleemanalyse richt 

zich dan primair op de leefbaarheid, de sociaaleconomische betekenis en recreatieve 

toeristische ontwikkeling. Daarnaast zullen eventuele mee koppelende opgaven vanuit natuur 

en cultuurhistorie, de baggeropgave, de waterveiligheid en het watersysteem in beeld worden 

gebracht. De probleemanalyse en de andere opgaven in het gebied zijn beschreven in 

hoofdstuk 4. 

 

Verdere verkenning haalbaarheid Holwerd aan Zee 

Volgens de uitgevoerde MKBA is het saldo van kosten en baten van de huidige plannen van 

Holwerd aan Zee sterk afhankelijk van de mate waarin met de aanleg van een spoelmeer 

kosten kunnen worden bespaard op het baggeren van de vaargeul Holwerd-Ameland. Daarmee 
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is de beoordeling van de effectiviteit van het spoelmeer essentieel. Dit MIRT-onderzoek 

beschrijft de resultaten van het modelonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het open 

planproces naar de effecten van het spoelmeer op het terugdringen van het baggerbezwaar. 

Anderzijds is de veronderstelde toename van recreatie en toerisme, en het daarmee versterken 

van de leefbaarheid, een belangrijke financiële drager van het plan. Dit MIRT-onderzoek geeft 

een inschatting van het profiel van potentiele bezoekers van Holwerd aan Zee, een 

kwantitatieve inschatting van het beddentekort en, op basis hiervan, een beoordeling van de 

plannen van Holwerd aan Zee en andere oplossingsrichtingen. 

Verder is bij de verdere beoordeling van Holwerd aan Zee een analyse gemaakt van de kansen 

en aandachtspunten vanuit natuur, ruimtelijke kwaliteit, waterkwaliteit en het watersysteem op 

basis van expert-judgement. Specifiek voor Holwerd aan Zee is nader onderzoek uitgevoerd 

naar de juridische kansen en risico’s van realisatie vanuit de natuurwetgeving en is getracht een 

verdere aanscherping van de kosten te maken. De resultaten hiervan zijn beschreven in 

hoofdstuk 5. 

 

Andere oplossingsrichtingen 

In de Second opinion wordt geadviseerd ook nadrukkelijk het 0-alternatief en andere 

beleidsalternatieven in beeld te brengen. Het is in dit kader niet het doel van het MIRT-

onderzoek om totaal nieuwe beleidsvarianten of oplossingsrichtingen buiten het gebied te 

bedenken, maar wel om voldoende breed, vanuit de ambitie van Holwerd aan Zee mogelijke 

andere oplossingsrichtingen te inventariseren en te beoordelen. 

Parallel aan de verdere analyse van Holwerd aan Zee zijn hiervoor mogelijke alternatieve 

oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Deze zijn kort beeldend geschetst in hoofdstuk 7. Op 

basis van deze schetsen en de resultaten van de nadere analyse van Holwerd aan Zee is een 

‘B-variant’ ontwikkeld door de Stichting Holwerd aan Zee. Hoofdstuk 6 beschrijft deze variant en 

geeft een eerste beoordeling hiervan op hoofdlijnen. 

 

Besluitvorming 

Op basis van de samenvattende conclusies in de hoofdstukken 4, 5 en 6 formuleert hoofdstuk 8 

aanbevelingen voor het vervolg.  
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2.4. Afbakening en plangebied 

Relatie met het open planproces vaargeul Holwerd-Ameland 

In het kader van het open planproces Holwerd-Ameland (OPP) wordt gezocht naar oplossingen 

om op korte en lange termijn vertragingen in de vaartijd te verminderen. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen oplossingsrichtingen voor de korte termijn (voor 2019 te 

realiseren) en de (middel)lange termijn (2020 en verder). Als lange termijn oplossingsrichting 

wordt onder meer de aanleg van het spoelmeer genoemd. De beoordeling van de effectiviteit 

van het spoelmeer via een modelonderzoek vindt plaats in dit kader van het OPP.  

 

Plangebied 

De probleemanalyse m.b.t. leefbaarheid richt zich op de regio Noordoost Fryslân (met name 

kuststrook Dongeradeel/Ferwerderadeel). Als het gaat om het in beeld brengen van de 

oplossingsrichtingen richten we ons primair op Holwerd en omgeving, met een effect op de 

beleving van het Waddengebied en de verbinding met het Lauwersmeer- en het Friese 

Merengebied.  

  

Figuur 1 - Plangebied 
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3.  Aanpak 

 

Conform de vereisten vanuit de Spelregels MIRT zijn in dit MIRT-onderzoek zijn de volgende 

stappen doorlopen: 

 

Fase 1: scope bepalen 

Fase 2: probleemanalyse 

Fase 3: oplossingsrichting(en) 

Fase 4: besluitvorming voorbereiden. 

 

Fase 2 (probleemanalyse) en fase 3 (beschrijving en beoordeling van de oplossingsrichtingen) 

heeft plaatsgevonden vanuit de volgende deelsporen: 

 

Deelspoor 1: Leefbaarheid en recreatie 

Deelspoor 2: Natuur, landschap en cultuurhistorie 

Deelspoor 3: Effectiviteit spoelmeer t.a.v. vaargeulonderhoud en bereikbaarheid 

Deelspoor 4: Kansen voor private (en publieke) investeringen 

Deelspoor 5: Project Overstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken 

 

Schematisch zijn hieronder de verschillende stappen per deelspoor en fase weergegeven: 

Figuur 2 - Processchema 
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Fase 1 - Scope bepalen 

Fase 1 betreft het opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak. Op 30 maart jl. is het Plan 

van Aanpak door de Stuurgroep Holwerd aan Zee vastgesteld. 

 

Fase 2 - Probleemanalyse en andere opgaven 

Voor de probleemanalyse zijn binnen deelspoor 1 de volgende stappen gezet: 

- Opstellen Sociaaleconomische probleemanalyse Noordoost Fryslân (provincie 

Fryslân, rapportage mei 2016). Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande 

onderzoeken, beleidsdocumenten en statistische gegevens. In deze eindrapportage 

zijn tevens de laatste inzichten vanuit de Economische vitaliteitsscan 2016 van de 

provincie Fryslân en de Fryske Akademy meegenomen (juli 2016). 

- Expertsessie Holwerd aan Zee: effecten op regionale economie, regionaal toerisme 

en krimp d.d. 12 mei 2016. 

- Op basis van de aanbevelingen van de expertsessie is een analyse uitgevoerd van 

de potentiele recreatie-doelgroepen en is een analyse uitgevoerd van het potentiele 

beddentekort (Elzinga en Briene, september 2016).  

 

Voor natuur, landschap en cultuurhistorie (deelspoor 2), effecten spoelmeer op onderhoud 

vaargeul Holwerd-Ameland (deelspoor 3) en waterveiligheid en watersysteem (deelspoor 5) zijn 

de aanvullende opgaven beschreven. Hiervoor zijn de volgende stappen gezet: 

- Opstellen deeldocumenten opgaven en kansen vanuit natuur (vismigratie, 

kwelders, vogels) en cultuurhistorie/ruimtelijke kwaliteit, onder leiding van PRW en 

de provincie Fryslân (mei 2016). 

- Expertsessie deelspoor 2 PRW en provincie Fryslân (mei 2016). 

- Opstellen deeldocumenten opgaven en kansen watersysteembenadering en 

procesinnovatie POV door het Wetterskip Fryslân (mei 2016). 

- Voor het in beeld brengen van de baggeropgave is gebruik gemaakt van de 

rapportage van de Kennistafel morfologie (sept 2015) en input vanuit RWS/OPP. 

 

Fase 3 - Oplossingsrichtingen 

In lijn met spelregels vanuit het MIRT richt dit MIRT-onderzoek zich naast de probleemanalyse 

op het in het beeld brengen van mogelijke oplossingsrichtingen. Tegelijk is reeds sprake van 

een oplossingsrichting die vanuit bewoners, andere belanghebbenden en politici positief is 

ontvangen, namelijk Holwerd aan Zee. Bij de vaststelling van het Plan van Aanpak heeft de 

Stuurgroep dan ook geconcludeerd dat sprake is van een dualiteit in het MIRT-onderzoek, 

d.w.z. dat het MIRT-onderzoek enerzijds gericht is op het verder in beeld brengen van de 

effectiviteit van Holwerd aan Zee, maar dat aan de andere kant ook breder gekeken moet 

worden naar andere oplossingsrichtingen vanuit de probleemanalyse. 

 

In het kader van het in beeld brengen van de oplossingsrichtingen en de beoordeling daarvan, 

incl. Holwerd aan Zee, zijn de volgende stappen gezet: 

 

Haalbaarheid Holwerd aan Zee: 

- Metingen, data-analyse en modelonderzoek naar de werking en effectiviteit van het 

spoelmeer in het kader van het open planproces vaargeul Holwerd-Ameland 
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(gereed september 2016), inclusief een expert-sessie (2e-kennistafel) ter 

beoordeling van de resultaten van et MIRT-onderzoek (november 2016) 

- Quick scan toeristische kansen Holwerd aan Zee, Ecorys en Elzinga & Oterdoom 

Procesmanagement, oktober 2016 

- Globale toetsing Holwerd aan Zee vanuit de natuurwetgeving, Boerema, september 

2016 

- Beoordeling risico’s kosten planonderdelen Holwerd aan Zee, expertsessie d.d. 24 

augustus 2016 en nadere analyse Antea kosten Holwerd aan Zee en ‘variant B’ (1 

december 2016) 

- Verkenning private fondsen (CAZ 9 juli 2016) 

 

Andere oplossingsrichtingen: 

- 24-uurs sessie in beeld brengen oplossingsrichtingen (mei 2016) 

- Globale uitwerking en schetsen overige oplossingsrichtingen 

- Uitwerking variant B en verkenning bereidheid grote private investeerders, Stichting 

Holwerd aan Zee i.s.m. Adema Architecten (oktober 2016) 

- Presentatie resultaten en eerste bespreking ‘variant B’ met stakeholders (9 november 

2016) 

 

Alle in het kader van dit MIRT-onderzoek uitgevoerde deelonderzoeken zijn weergegeven in 

Bijlage 1. De rapporten zijn digitaal beschikbaar via www.holwerdaanzee.nl 

 

Fase 4 - Voorbereiding besluitvorming 

In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming zijn de keuzen voor de besluitvorming 

voor het vervolgproces in beeld gebracht en besproken in de Stuurgroep van 6 december 2016. 

 

  

http://www.holwerdaanzee.nl/
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4. Probleemanalyse en andere opgaven 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de probleemanalyse en eventueel mee te koppelen opgaven in het 

gebied. Deze probleemanalyse en beschrijving van andere opgaven betreft een uitgebreide 

samenvatting van deelrapportages vanuit de verschillende sporen. Een overzicht van deze 

rapportages is opgenomen in de Bijlage 1. 

4.1. Leefbaarheid 

Sociaaleconomische probleemanalyse Noordoost Fryslân 

Noordoost Fryslân heeft te maken met krimp, ontgroening en vergrijzing. De regio is aangeduid 

als krimpregio door het Rijk sinds 1 juli 2015. Om gekenmerkt te worden als krimpregio moet er 

zowel een bevolkingsafname zijn als een daling in het aantal huishoudens. Daarnaast is er 

sprake van bovenmatige vergrijzing, ontgroening en een daling van de beroepsbevolking. Met al 

deze aspecten heeft Noordoost Fryslân te maken. De demografische ontwikkelingen brengen 

veel opgaven met zich mee, zoals ten aanzien van voorzieningen en de woningmarkt. 

Algemene indruk leefbaarheid  

Ondanks krimp scoren de gemeenten in Noordoost Fryslân in de landelijke leefbarometer een 

ruim voldoende tot goed (Ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 2016). 

De ‘leefbaarheidsscore’ bestaat uit vijf dimensies: 

- Woningen (o.a. bouwjaar, eigendomssituatie etc.) 

- Bewoners (o.a. aanwezigheid allochtonen, samenstelling huishoudens, aandeel 

ouderen/jongeren) 

- Voorzieningen (nabijheid winkels, infra, zorgvoorzieningen, cultuur, etc.) 

- Veiligheid (misdrijven etc.) 

- Fysieke omgeving (kwaliteit directe leefomgeving) 

 

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde valt op dat de veiligheid in de gemeenten hoog 

scoort en dat op voorzieningen laag gescoord wordt. Ook op bewoners wordt iets lager 

gescoord. Dit komt onder andere door de toenemende vergrijzing. Op termijn zorgt een verdere 

vergrijzing, krimp en een afname van voorzieningen voor een vermindering van de leefbaarheid. 

Voor de score fysieke omgeving valt op dat met name de gemeenten Ferwerderadiel en 

Dongeradeel laag scoren. 

Demografische kenmerken en trends 

De totale bevolking van Noordoost Fryslân krimpt sinds tien jaar. In Noordoost Fryslân is de 

bevolking de afgelopen jaren (2011-2015) afgenomen met percentages die boven het landelijke 

en provinciale gemiddelde liggen. In de gemeenten Ferwerderadiel en Dongeradeel lagen de 

percentages respectievelijk op -1,5% en -1,3%. 

De afgelopen jaren was er sprake van natuurlijke aanwas (meer geboorten dan sterftegevallen) 

in deze gemeenten. Tegelijkertijd laat het migratiesaldo van deze gemeenten zien dat er meer 
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inwoners wegtrekken uit de gemeente dan dat zich er vestigen. De laatste tien jaar wordt deze 

niet meer opgevangen door de natuurlijke aanwas, zodat er demografische krimp optreedt. 

De verwachting is dat de trend van bevolkingskrimp in Noordoost Fryslân zich voortzet. Tussen 

2012 en 2030 wordt een afname van de bevolking verwacht van circa 5% (Provincie Fryslân, 

2013; Netwerk Noordoost, 2015a). De provincie Fryslân heeft het bevolkingscijfer van 

Noordoost Fryslân geprognosticeerd op 117.500 inwoners voor 2030 (voorlopige cijfers). Dat 

betekent een afname van circa 500 inwoners per jaar (Economische vitaliteitsscan 2016, 

provincie Fryslân en Fryske Akademy).  

 

 
Figuur 3 - Prognose bevolkingscijfer Noordoost Fryslân (bron: Prognose Fryslân, 2016) 

Tegelijk wordt geconstateerd dat er lokale verschillen zijn in de ontwikkeling van het aantal 

inwoners (lichte groei Dokkum en Kollum, sterkste groei in Burgum). De bevolking van de 

gemeente Dongeradeel als geheel krimpt iets sneller dan het gemiddelde in Noordoost Fryslân. 

Verder concludeert de vitaliteitsscan dat Noordoost Fryslân per saldo vooral inwoners aan de 

provincie Groningen en de rest van Fryslân (Leeuwarden en Drachten) ‘verliest’. 

 

Gedurende de periode 2012-2030 verandert de samenstelling van de bevolking: er treedt 

vergrijzing en ontgroening op. In de periode 2012-2030 neemt het aantal jongeren (0-14 jaar) 

met circa 13% af en stijgt de groep 65+ers met 45%. In de onderlinge vergelijking blijkt dat deze 

trends, vooral de ontgroening, zich iets sneller voltrekken in Noordoost Fryslân dan in Nederland 

als geheel. Toch zijn de verschillen ook niet zo groot dat de bevolking in Noordoost Fryslân 

substantieel sneller ontgroent en vergrijst (Economische vitaliteitsscan). 

De afname van het aantal inwoners zorgt niet direct voor een afname van het aantal 

huishoudens. Dit heeft onder andere te maken met individualisering en de toename van één 
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gezinshuishoudens. De verwachting is dat het aantal huishoudens de komende jaren toeneemt, 

maar op de lange termijn afneemt in de hele provincie (waaronder in Noordoost Fryslân) 

(Provincie Fryslân, 2013). Dit betekent dat de komende jaren nog vraag is naar extra woningen, 

terwijl deze vraag op de lange termijn afneemt. Deze prognose laat zien dat op lange termijn 

alle gemeenten te maken krijgen met een overschot aan woningen. Volgens de prognose 

bevindt bijna de helft van het overschot in Noordoost Fryslân zich in de toekomst in de 

gemeente Dongeradeel.  

Sociaaleconomische status: Inkomen, werkgelegenheid en opleidingsniveau  

Een groot gedeelte van Noordoost Fryslân heeft te maken met een lage sociaaleconomische 

status (Nationale Atlas Volksgezondheid, 2016). De sociaaleconomische status wordt bepaald 

aan de hand van gegevens over inkomen, werkgelegenheid en opleidingsniveau. 

Inkomen  

In de provincie ligt het gemiddelde en mediaan (modaal) besteedbaar inkomen per huishouden 

onder het landelijke gemiddelde. Dit geldt ook voor de gemeenten in Noordoost Fryslân, m.u.v. 

de gemeente Tytsjerksteradiel. 

Werkgelegenheid  

Vanaf 2008 neemt het aantal banen af. In de recent verschenen Economische vitaliteitsscan 

Noordoost Fryslân 2016 (provincie Fryslân en Fryske Academie, juli 2016) wordt gesteld dat de 

Noordoost Fryslân zich niet of nauwelijks herstelt van de economische crisis. Sinds 2008 is het 

aantal banen (>15 uur) met 9% afgenomen (tegenover -4,5% provinciaal en -3% landelijk). Het 

verlies van het aantal banen is in Noordoost Fryslân dus relatief groter dan elders. 

Figuur 4 - Leegstaande woning in Holwerd 
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Ook met het economisch herstel is nog steeds sprake van een jaarlijks banenverlies en het 

aantal werkzoekenden neemt toe. De weg omhoog is nog niet teruggevonden. Wat verder 

opvalt, is de stijgende discrepantie in de relatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in de 

provincie Fryslân en die in de regio Noordoost Fryslân. In Noordoost Fryslân zijn de 

werkloosheidspercentages structureel hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2015 bedroeg het 

werkloosheidspercentage 11,2% (ten opzichte van 6,9% landelijk). 

Vergeleken met andere regio’s in de provincie, heeft Noordoost Fryslân een relatief groot aantal 

banen in de sectoren industrie, bouw en landbouw en een relatief klein aantal banen in de 

dienstverlening en zorg. Met name in de industrie en de bouwnijverheid zijn met de crisis veel 

banen verloren gegaan. De sector ‘handel en reparatie’ laat echter een stabiele lichte groei zien. 

De gezond- en welzijnszorg laat sinds 2001 een flinke groei zien, met een afname voor wat 

betreft de laatste jaren. Een scenario waarbij binnen enkele jaren weer meer vraag komt naar 

gezondheids- en welzijnsmedewerkers is overigens goed denkbaar.  

De landbouw is een belangrijke sector in Noordoost Fryslân (10% van het bruto regionaal 

product). De Friese kuststrook produceert veel pootaardappelen en is daarin toonaangevend in 

de wereld. Door schaalvergroting en betere efficiency is het aantal banen de afgelopen 25 jaar 

aanzienlijk teruggelopen, met ongeveer 1700. De laatste jaren is er sprake van een stabilisatie. 

De sector heeft in die zin de crisis relatief goed doorstaan (Economische vitaliteitsscan 2016). 

Opleidingsniveau  

De beroepsbevolking in Noordoost Fryslân is lager opgeleid vergeleken met het landelijk 

gemiddelde. Er zijn met name meer laag- en middelbaaropgeleiden en minder hoogopgeleiden. 

Mogelijke oorzaken zijn het lagere aantal basisschoolleerlingen dat doorstroomt naar Havo en 

Vwo vergeleken met het landelijk gemiddelde en het verlaten van de regio door jongeren met 

een havo- of vwo-diploma om door te stromen in hbo- of wo-opleidingen (De Agenda voor 

Noordoost Fryslân 2016-2020’). 

Vanuit de bedrijven in de regio is er geen grote vraag naar hoger opgeleide medewerkers 

(Wagenaar, 2014). De afwezigheid van hoger opgeleiden kan echter op andere vlakken 

negatieve consequenties meebrengen. Mogelijk vestigen zich hier minder nieuwe bedrijven en 

neemt het draagvlak van bepaalde maatschappelijke en culturele voorzieningen af. Daarnaast 

spelen hoogopgeleiden vaak een belangrijk rol in het maatschappelijk leven in een dorp en/of 

stad.  

Voorzieningen  

Op de dimensie voorzieningen wordt laag gescoord in Noordoost Fryslân op de leefbarometer 

van het Rijk. De lage bevolkingsdichtheid van de regio heeft uiteraard effect op de spreiding en 

afstand tot voorzieningen (Netwerk Noordoost, 2015a). In Noordoost Fryslân ligt de score lager 

dan het landelijk gemiddelde. In de periode 2012-2014 is geen sprake van een aanzienlijke 

verslechtering van de voorzieningen.  

De demografische veranderingen leiden tot een afnemend draagvlak voor voorzieningen. In het 

discussierapport ‘Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noordoost Fryslân 2020-

2030’ is een basismodel gemaakt om een globaal overzicht te geven van de demografische 

ontwikkelingen voor de regio als geheel. Dit model geeft een indicatie welke voorzieningen naar 
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verwachting zullen gaan afnemen.  

Het model laat zien dat er een flinke afname te verwachten is van het aantal voorzieningen 

gerelateerd aan kinderen. Dit heeft te maken met de ontgroening in de regio. Voor zorg geldt 

juist dat er meer voorzieningen nodig zijn, zoals verzorgingshuizen, woonzorgcentra en 

hospices. Of en welke voorzieningen verdwijnen heeft ook te maken of voorzieningen worden 

overgenomen door de gemeenschap of marktpartijen, er samenwerking is tussen partijen en of 

bepaalde gebouwen/accommodaties op andere manieren gebruikt kunnen worden (Netwerk 

Noordoost, 2015a). 

Resultaten expert-sessie d.d. 12 mei 2016 

In de expertsessie zijn de hierboven beschreven resultaten voorgelegd en besproken. 

Aanvullende elementen en vragen naar aanleiding van de probleemanalyse zijn: 

 

- De beweegredenen van de migratie- en pendelpatronen. Er is een tendens 

waarneembaar dat veelal hoger opgeleiden Holwerd verlaten. Toch zijn er ook 

hoger opgeleiden die juist naar dit gebied (terug)verhuizen, zoals forenzen die 

werken in Groningen, Leeuwarden of zelfs Noord- Holland. Onduidelijk is nog wat 

de beweegredenen zijn van de migratie- en pendelpatronen in de specifieke situatie 

van Holwerd en Noordoost Fryslân. 

- Kansen voor ondernemers. Momenteel wordt voornamelijk stilgestaan bij de 

kansen die ontstaan voor het toeristisch ondernemerschap. Wat zijn kansen voor 

toeristisch ondernemerschap in het gebied? 

- De ontwikkeling van de vastgoedmarkt. Wat zijn de ontwikkelingen op de 

vastgoedmarkt? Sluiten de woningen goed aan op de wensen en eisen van de 

mensen die in het gebied (willen gaan) wonen?  

- Kansen voor werkgelegenheid voor mbo’ers. Toerisme en zorg bieden goede 

mogelijkheden. Opvallend is dat momenteel juist banen in de zorg op dit 

scholingsniveau teruglopen, terwijl de vergrijzing in het gebied toeneemt. Op termijn 

liggen hier zeker kansen. 

- Recreatie en toerisme. Aan de Friese Waddenkust zijn weinig locaties waar het 

Waddengebied echt kan worden beleefd. Tussen Harlingen en Lauwersoog zijn 

weinig bereikbare en aantrekkelijke recreatieve plekken. 

4.2. Opgave vanuit recreatie en toerisme 

Potentieel 

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in het Waddenkustgebied, met veel potentie. 

Trends over de langere termijn laten zien dat de werkgelegenheid in deze sector zich sterker 

ontwikkelt dan de regionale economie als geheel (Sijtsma e.a., 2015) 1. Omdat de sector 

recreatie en toerisme verspreid is over meerdere economische sectoren, is het aandeel van 

deze sector in de werkgelegenheid voor Noordoost Fryslân niet precies af te lezen. Uit de 

                                                        
11 Sijtsma, F.J., L. Broersma, M.N. Daams, H. Hoekstra, G. Werner (2015). Tourism development in the dutch 

wadden area: spatial-temporal characteristics and monitoring needs. Enviromental management and sustainable 

development, vol. 4, nr 2 
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toerisme-monitor 2012 (ETFI, 2013) van de provincie Fryslân blijkt dat in alle categorieën 

overnachtingen Noordoost Fryslân een (meestal klein) aandeel heeft. De quick-scan toeristische 

potentie Holwerd aan Zee (Elzinga en Briene, 2016) laat zien dat het aandeel banen in de 

horeca en logies in Dongeradeel fors onder het gemiddelde voor de waddenkustgemeenten ligt, 

wat een mogelijke bevestiging is van het onbenutte potentieel. 

 

Ook vergeleken bij andere delen van de internationale Waddenkust kan het toerisme langs de 

Nederlandse Waddenkust verder ontwikkeld worden. Dat blijkt onder ander uit een onderzoek 

naar de waardering van de kust, waar in Duitsland het aantal ‘hotspots’ langs de kust veel hoger 

is dan in Nederland (Sijtsma e.a., 2014). In Nederland springt alleen het Lauwersmeergebied 

eruit. Aan de Duitse Waddenkust is dat heel anders (A socio-economic analysis of the Wadden 

area, Sijtsma e.a., 2014).  

 

 

Figuur 5 - Aantrekkelijke plaatsen in het Waddengebied (bron: Hotspotmonitor voor het 
Waddengebied, Sijtsma et al, WaLTER, 2014) 

Het gebied kan op drie punten verder ontwikkeld worden. Er is behoefte aan ‘beleefbare’ 

locaties waar toeristen naar toe moeten. Verder is de ontsluiting op veel plaatsen slecht, door 

het ontbreken van de juiste infrastructuur. Tot slot ligt er onbenut potentieel als het gaat om 

verblijfsmogelijkheden (‘bedden’). 

 

Elzinga en Briene hebben gekeken naar het potentiele beddentekort. Eerder werd in de MKBA 

gerekend met een beddentekort van 1500 bedden, van een maximaal geschat potentieel van 

6000 bedden. Daarbij is gebruik gemaakt van een tekortenbenadering, waarbij gekeken is naar 

het tekort aan bedden op Ameland. Elzinga en Briene hebben een aantal andere benaderingen 

doorgerekend. 

 

- Uitgaande van het gewenste aantal bedden vanuit het perspectief van 

leefbaarheid/economie (benodigd om het aantal WW-uitkeringen in Holwerd en 

omgeving te compenseren) komen Elzinga en Briene uit op een totaal van 1900 

bedden. 

- Elzinga en Briene hebben ook een marktbenadering toegepast. Uitgaande van het 

ontwikkelpotentieel door het aantal bedden in Holwerd en omgeving te vergelijken 

met de huidige capaciteit langs de Waddenkust elders, op de eilanden en gebieden 
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rond de Duitse deel van de Waddenkust, komen zij uit op de volgende schatting 

van het marktpotentieel: 

 Op basis van de huidige capaciteit langs de Waddenkust elders: 550 bedden 

 Op basis van de huidige capaciteit op de eilanden: 2800 bedden 

 Op basis van de huidige capaciteit langs de Duitse Waddenkust: 8600 bedden 

Deze ramingen zijn wel een bovengrens gezien de verschuiving naar 

hoogwaardiger logies-accommodaties met hogere benodigde bezettingsgraden. 

- De mate waarin extra beddencapaciteit kan worden ontwikkeld is in belangrijke 

mate afhankelijk van de aanwezige ruimtelijke mogelijkheden. Hoewel Elzinga en 

Briene niet in detail naar de ruimtelijke mogelijkheden hebben gekeken, 

concluderen zij dat op grond van de beschikbare visualisaties circa 1.000 extra 

bedden in Holwerd het maximum haalbare is.  

 

 
Figuur 6 - Bandbreedte in het benodigde aantal bedden (bron: Briene & Elzinga, 2016) 

Doelgroepen 

Bij het ontwikkelen van een destinatie als de Waddenkust is het van belang om te focussen op 

een passende doelgroep (Elzinga en Briene, 2016, Elzinga, 2015). Wat is het profiel van de 

bezoeker die het best aansluit bij de kwaliteiten van het gebied, en welke voorzieningen horen 

daarbij? Er is breed consensus dat de meest passende doelgroep de cultuurtoerist is, die komt 

voor rust, ruimte, en bijzondere plekken. In paragraaf 5.2 worden de potentiele doelgroepen 

beschreven. 

4.3. Opgaven vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie 

Door het Programma naar een Rijke Waddenzee en de provincie Fryslân zijn de opgaven vanuit 

natuur en ruimtelijke kwaliteit in beeld gebracht. Vanuit natuur gaat het daarbij vooral om het 

aanscherpen van de natuurwinst voor vogels, dynamiek op de kwelders en vismigratie/brakke 

overgangszones. Daarnaast worden de opgaven en kansen vanuit ruimtelijke kwaliteit en 

cultuurhistorie in beeld gebracht.  
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In de Natuurambitie grote wateren (Ministerie van EZ, 2014) zijn voor de vastelandskust de 

volgende opgaven benoemd: 

 

- Verjonging van verouderde kwelders 

- Met “building with nature” technieken de aanwas van kwelders en platen versnellen 

- Kwelderontwikkeling in combinatie met de veiligheidsopgave 

- Creëren van binnendijkse- en buitendijkse broed- en hoogwatervluchtplaatsen 

- Het zoeken naar zones of hotspots voor intensievere natuurbeleving 

- Het versterken van de visstand door het creëren en verbeteren van zoet-zout-

overgangen en de passeerbaarheid van de kust voor trekvissen. 

 

In het Investeringskader Waddengebied wordt Holwerd aan Zee genoemd als een kans om 

kustverdediging met natuurontwikkeling, vismigratievoorzieningen, cultuurtoerisme en duurzame 

landbouw te combineren, en zo te komen tot een vitale kust. Op die manier kan versterking van 

de kustveiligheid samengaan met impulsen voor de regionale economie, de ecologische 

kwaliteit en de leefbaarheid van het kustgebied. 

 

Kwelders 

Kernopgave vanuit het Beheerplan Natura 2000 Waddenzee voor buitendijkse kwelders is 

behoud van de kwelder met alle successiestadia, zoet-zoutovergangen, verscheidenheid in 

substraat, getijregime en mede als hoogwatervluchtplaats. Daarbij is de pionierszone het 

kwetsbaarst en daarom het belangrijkst. Die moet dus ten minste worden behouden. 

 

Brakke overgang en vismigratie 

Natuurlijke estuaria met een geleidelijke zoet-zout gradiënt zijn in Nederland zeldzaam 

geworden. Door de bedijking en bepoldering is de vismigratie beperkt geworden en zijn zoet-

zout overgangen verdwenen. Dat heeft ertoe geleid dat de natuurwaarde volgens inschattingen 

van ecologen ongeveer een kwart is van wat het in natuurlijke situatie kan zijn. Wanningen en 

De Bruijne (mei 2016) beschrijven de opgaven en kansen op basis van de huidige plannen voor 

Holwerd aan Zee. Daarbij worden drie hoofdopgaven benoemd: 

 

- Herstel van zoet-zout-overgangen (kernopgave beheerplan N2000) 

- Bijdrage aan de visstand in de Waddenzee 

- Vrije migratieroute voor vissen (N2000 en KRW-doelstellingen) 

 

Het herstel van zoet-zout overgangen en migratieroutes, zoals in de projecten Hallumerryt, de 

vismigratierivier en Holwerd aan Zee zijn daarom van regionaal, nationaal en internationaal 

belang. Migrerende diadrome trekvissen en trekvogels maken van de natuurlijke overgangen 

tussen zoet en zout water gebruik en estuariene flora en fauna hebben deze specifieke 

omstandigheden nodig als leefomgeving. Voor een aantal vissoorten is het herstellen van de 

verbinding tussen zoet en zout water van cruciaal belang voor het overleven van de soort, zoals 

bijvoorbeeld de Europese paling. 

 

Ook de visstand van de Waddenzee laat zien dat er ecologisch nog veel te winnen valt. Onlangs 

maakte een studie van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bekend dat het 
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slecht is gesteld met de visstand in de Waddenzee. Waar voorheen in de onderzoeksfuik van 

het NIOZ dagelijks 50 kilo vis werd gevangen, is dat tegenwoordig slechts 5 kilo. Vissen hebben 

baat bij herstel van de waddendynamiek, zoals meer zoet-zout verbindingen, de inrichting van 

kwelders ook voor vissen en zachtere overgangen tussen land en water. Het gaat hierbij om 

vissoorten zoals stekelbaars, zeeforel, paling, bot, rivierprik, zeeprik, zalm, fint, elft en spiering.  

 

Landinwaarts zijn door het Wetterskip Fryslân inmiddels al vele vistrappen en visvriendelijke 

gemalen geplaatst. De opgave voor Natura 2000 voor vissen in de Waddenzee geldt voor de 

zeeprik, rivierprik en de fint. Voor deze soorten worden de doelen waarschijnlijk gehaald met de 

nu voorziene maatregelen (De Vlas e.a., 2014: Natura 2000-doelen in de Waddenzee). Holwerd 

aan Zee zou een plus zijn op die maatregelen, maar is niet noodzakelijk voor het bereiken van 

de doelen. Echter herstel van zoet-zout overgangen zijn niet alleen van belang voor deze drie 

soorten. De gehele visfauna heeft baat bij herstel van zoet-zout-overgangen. Daarnaast kan een 

nieuwe zoet-zout verbinding bijdragen aan het behalen van een hogere KRW-score voor 

overgangswateren binnendijks. 

 

Wadvogels 

Uit het rapport Vogels langs de randen van het wad (Altenburg en Wymenga, Sovon e.a. in 

opdracht van Vogelbescherming/PRW, maart 2014) blijkt dat de vogeltrends langs een groot 

deel van de Friese vastelandskust overwegend negatief zijn. 

 

Door het vastleggen van de kustlijn met dijken is de natuurlijke kustdynamiek grotendeels 

verdwenen. Pionier situaties, jonge kwelders en eilandjes, zijn door het gebrek aan dynamiek 

grotendeels verdwenen. De nog bestaande kwelders verruigen en worden in toenemende mate 

bevolkt door predatoren. Tegelijkertijd zorgen voorjaarsstormen ervoor dat kwelders tijdens het 

broedseizoen vaker onderlopen. Dit heeft ertoe geleid dat met name broedende wadvogels het 

steeds moeilijker hebben gekregen in het Waddengebied. Voor sommige soorten, zoals de 

blauwe kiekendief, is ook het voedsel in de winter een knelpunt. Er is onvoldoende geschikt 

broed-, rust- en foerageergebied waardoor populaties van veel soorten onder druk zijn komen te 

staan. Het gaat om de volgende aandachtsoorten: 

 

- Kluten op het vasteland, kokmeeuw en noordse stern 

- Lepelaar, kleine mantelmeeuw, visdief 

- Strandplevier en bontbekplevier 

- Scholeksters op het vasteland en grote sterns  

- Blauwe kiekendief op akkers in de winter 

 

Laag broedsucces is een belangrijke oorzaak voor de afname van populaties. Het realiseren 

van geschikt broedgebied in een voedselrijke en veilige omgeving (zonder overstroming, 

predatie, verstoring) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vogelstand 

in het gebied. Dit betekent het vergroten van het areaal broedgebied, het verzachten van de 

randen van het wad, zoet-zout overgangen, brakke zones, etc. Voor de winteroverleving van de 

blauwe kiekendief is extensievere landbouw, waarbij in de winter voldoende muizen op de 

akkers te vinden zijn, van belang. 
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Overzicht knelpunten en mogelijke maatregelen omgeving Holwerd uit: ‘Vogels langs de randen van 
het wad’ 

 Knelpunten Mogelijke maatregelen 

Noordse stern Landpredatoren, verruiging Vegetatie-, predatorbeheer 

Visdief Landpredatoren, verruiging Vegetatie-, predatorbeheer 

Kluut Landpredatoren, overstroming, 

voedseltekort 

Predatorbeheer 

Scholekster Hoogwatervluchtplaatsen Onduidelijk 

 

Weidevogels 

Ook t.a.v. de weidevogels is er een opgave. De grootste opgave ligt in de broedgebieden. 

Intensieve veehouderij, het verdwijnen van bloemen- en kruidenrijke graslanden, maaien tijdens 

het broedseizoen en verlagen van de waterpeilen zijn belangrijke knelpunten. Om de 

achteruitgang van de weidevogels te stoppen ligt er een opgave om de kuikenoverleving te 

vergroten via maaibeleid, antipredatiemaatregelen en voldoende voedsel door het realiseren 

van kruidenrijk grasland. 

 

Opgaven en kansen voor landschap en cultuurhistorie 

Het Advies Team ruimtelijke kwaliteit provincie Fryslân (mei 2016) beschrijft de 

ontstaansgeschiedenis van Holwerd en omgeving. Van daaruit benoemt het advies de volgende 

waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische elementen en structuren in en rond Holwerd: 

 

- Terpstructuur met zichtlijnen 

- Dijksystemen(inpoldering) 

- Buitendijkse kwelders 

- Dynamiek van de Waddenzee 

- Verkavelingsstructuur 

- Archeologische waarden; terpcomplex in relatie tot geomorfologische setting 

- Maritiem erfgoed 

- Grootschalige openheid en puntvormige verdichting 

- Beschermd dorpsgezicht 

 

Vanuit de kwaliteiten, ontwikkelingsgeschiedenis en beleidswensen benoemt het Advies de 

landschappelijke en cultuurhistorische opgaven: 

 

- Het verbeteren van de ‘leesbaarheid’ of herkenbaarheid van de plaats van de oude 

Kaap in het landschap. Met name door het herstellen van de dorpsrand, zodanig 

dat de overgang tussen de kaap en het landelijke gebied beter tot uiting komt. 

- Het beter herkenbaar maken van terpstructuren, bijvoorbeeld door zichtlijnen. 

- Het meer beleefbaar maken van de Leeuwarder-, Ternaarderdijk, 

Grândyk/Tsjerkestrjitte als aansluitende (voormalige) zeedijken op de terphoogten.  

- Het beter herkenbaar maken van de open polder noordelijk van de Kaap door het 

zicht op de polder te vergroten (deels weghalen beplanting en bedrijfsbebouwing). 
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4.4. Opgaven vanuit vaargeulonderhoud  

De opgaven zijn beschreven in de Rapportage Kennistafel Spoelzee (PRW/Waddenacademie, 

juli 2015) en recent in de Analyse Vaargeul Holwerd-Ameland, verkennende berekeningen 

spoelmeer (Deltares, 2016) in het kader van het open planproces Holwerd-Ameland. 

 

De vaarweg Holwerd-Ameland is van groot belang voor de bereikbaarheid van het eiland. Ruim 

1,3 miljoen passagiers worden jaarlijks vervoerd op de vaarverbinding tussen Ameland en 

Holwerd. Echter door de morfologische ontwikkelingen is in 2015 gemiddeld ruim een derde van 

de afvaarten met een vertraging van 10 minuten of meer vertrokken. In het hoogseizoen was 

bijna de helft van alle afvaarten vertraagd. 

 

De vaargeul loopt door verschillende geulen in het kombergingsgebied van het Zeegat van 

Ameland (Borndiepbekken). Ter hoogte van Holwerd loopt de vaargeul door het Kikkertgat: een 

relatief kleine geul die dicht bij het wantij ligt. De laatste jaren moet er steeds meer gebaggerd 

worden in het Kikkertgat om de vaargeul op de vereiste diepte en breedte te houden. Het 

jaarlijkse baggervolume laat een toenemende trend zien van vrijwel niets tot 1998, tot zo’n 1,8 

mln. m3/jaar nu.  

 

De analyse van de morfologische ontwikkelingen laat zien dat de verkleining van het 

kombergingsvolume in het gebied, door groei van de platen en kwelders, wellicht de 

belangrijkste factor is. De overall conclusie van de 1e-Kennistafel (september 2015) is dat 

waarschijnlijk de combinatie van autonome ontwikkelingen, verruimingen van de vaargeul en de 

baggerstrategie gezamenlijk heeft bijgedragen aan de vorming van het baggerbezwaar en fluid 

mud in de vaargeul. 

Om de vertragingen op de veerverbinding op te lossen zijn Rijkswaterstaat, Wagenborg 

Passagiersdiensten en de gemeente Ameland eind 2015 het open planproces Holwerd – 

Ameland (OPP) gestart. Op 30 november is het advies aan de Minister van IenM aangeboden 

(www.oppameland.nl). In het advies wordt om op korte termijn vertraging te verminderen een 

aantal maatregelen voorgesteld. Ingeschat wordt dat hiermee per 2019 het aantal vertragingen, 

vergeleken met 2015, vermindert met minimaal 70 procent. Echter in het onderliggende Deltares 

onderzoek wordt ook geconcludeerd dat voor de lange termijn (>2030) de maatregelen geen 

structurele duurzame oplossing kunnen bieden voor het een goede bereikbaarheid en een 

werkbaar en duurzaam beheer. De natuurlijke ontwikkeling van de vaarroute alsmede de 

huidige vaarinfrastructuur zijn niet in voldoende mate geschikt om de huidige vervoersbehoefte 

te blijven bedienen.  

 

Ecologische effecten 

In het gebaggerde gebied is de troebelheid van het water in het Dantziggat trendmatig meer 

toegenomen dan elders in de Wadden (met uitzondering van de Eems-Dollard). Bovendien 

leiden baggeren en baggerverspreiding tot een aantal typen verstoringsfactoren met 

ecologische effecten. In de Memo Ecologische effecten verminderd baggerbezwaar (Baptist, 

mei 2016) worden de mogelijke ecologische effecten beschreven. Het is echter onbekend of de 

(toenemende) baggerhoeveelheden leiden tot een verandering in de benthische 

soortensamenstelling, toenemende verstoring van vogels en zeehonden, bedekking van 
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schelpdierbanken, verlaging van het zuurstofgehalte in het water, etc. Baptist concludeert dat de 

ecologische effecten van het baggeren van de vaargeul Ameland onvoldoende bekend zijn. 

 

In juni 2016 is een nieuwe Passende Beoordeling Baggeren en Verspreiden in de Waddenzee 

(Arcadis, 2016) opgesteld. Hierin zijn de sterk toegenomen baggerhoeveelheden van de laatste 

jaren meegenomen. Op grond van literatuuronderzoek concludeert Arcadis dat het baggeren en 

verspreiden geen significant negatieve effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen tot 

gevolg heeft. Specifiek voor de baggeractiviteiten bij Holwerd worden twee kennislacunes 

genoemd. Enerzijds is het gedrag van ‘fluid mud’ onvoldoende bekend en niet goed in de 

modellen verwerkt. Anderzijds is het effect van slib in het water op de primaire productie van 

algen niet volledig bekend. Wel vermeldt de Passende Beoordeling dat de effecten zo klein zijn 

dat ze op het niveau van de Waddenzee, en op het niveau van de verschillende 

kombergingsgebieden, niet significant negatief zijn. 

4.5. Opgaven vanuit waterveiligheid en het watersysteem 

Door het Wetterskip Fryslân zijn de opgaven voor waterveiligheid en het watersysteem 

beschreven (Beschrijving watersysteembenadering rond Holwerd, mei 2016). 

 

Opgaven vanuit waterveiligheid 

Westelijk en oostelijk van de veerdam is over enkele kilometers de bekleding in de teen van de 

dijk afgetoetst (opgave HWBP2). De bekleding is in 2016 versterkt met Elastocoast. Oostelijk 

van de veerdam is 2,2 km asfaltbekleding in het buitentalud van de dijk en 0,8 km bekleding in 

de teen van de dijk afgetoetst (opgave HWBP). Dit dijkvak maakt deel uit van het project 

Koehoal-Lauwersmeerdijk. In 2016 is de voorverkenning van dit project gestart. Realisatie is 

voorzien vanaf 2021. 



  

MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee, eindconcept 20 december 2016 30 

 

 

Het Wetterskip zal in de volgende beoordelingsronde (lopende van 2017 tot 2023) de primaire 

kering opnieuw toetsen. Het instrumentarium dat daarvoor wordt gebruikt is het Wettelijke 

Beoordelings Instrumentarium (WBI) 2017. Uiteraard zal ook het deel bij Holwerd opnieuw 

beoordeeld moeten worden. De uitkomst en mogelijke gevolgen van deze beoordeling zal 

afgewacht moeten worden. Uit de toetsing kan de conclusie mogelijk zijn dat er bij Holwerd een 

versterkingsopgave ligt (hoger en breder). 

 

Opgaven vanuit het watersysteem 

Holwerd ligt vrijwel op de grens van het watergebiedsplan Ferwerderadiel-Leeuwarderadeel aan 

de westkant en watergebiedsplan Dongeradeel aan de oostkant. Voor de situatie rond Holwerd 

geldt dat vrij recent twee watergebiedsplannen zijn opgesteld. In beide gebiedsplannen bleek 

dat de gebieden goed op orde waren. Met een paar kleine verbeteringen kan het watersysteem 

weer 10 tot 15 jaar mee. Van het beperkte aantal maatregelen die genoemd wordt, is vrijwel 

geen enkele gelokaliseerd rond Holwerd. 

 

Het watersysteem Dongerdielen is één van de grootste polders in Fryslân. Er komen meerdere 

grote poldervaarten voor en enkele boezemkanalen, zoals de Dokkumer Ee en de 

Holwerdervaart, waarop de polders het overtollige water lozen. Via de Dokkumer Ee wordt het 

overtollig regenwater water naar het Lauwersmeer afgevoerd via het gemaal Dongerdielen. In 

droge perioden wordt water aangevoerd vanuit de Holwerdervaart. 

 

De huidige situatie (zonder bodemdaling) laat voor de landbouw een positief beeld zien. Het 

bevestigt dat Dongeradeel één van de betere landbouwgebieden van Fryslân is. Er is slechts 

Figuur 7 - Globale opgave waterveiligheid (bron: Wetterskip Fryslân) 
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sprake van een paar knelpunten: in 1% (169 hectare) van het landbouwareaal is het natter en/of 

droger dan gewenst.  

 

In alle KNMI- scenario's wordt de kans op wateroverlast groter door klimaatverandering. 

Daarom wil het waterschap de mogelijkheid van extra waterberging in de polders uitbreiden. Dat 

kan betekenen dat er land vergraven wordt tot water. In dergelijke situaties wil het waterschap 

de waterberging aanleggen met natuurvriendelijke oevers. Dat komt de waterkwaliteit ten goede 

en voldoet het waterschap daarmee aan de opgave van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor 

heel Noord Fryslân is er een KRW-inrichtingsopgave van 60 km. natuurvriendelijke oevers, 

gekoppeld aan een waterbergingsopgave van 60 hectare in de noordelijk gelegen 

poldersystemen. Maatregelen voor de gevolgen voor klimaatverandering kunnen eerder worden 

genomen als zich hiervoor kansen voordoen 

 

In het veiligheidsplan is onderzocht of het Wetterskip op termijn voldoende water kan afvoeren. 

Daarbij zijn verschillende afvoerlocaties onderzocht. De voorkeursvariant van het bestuur is 

Harlingen. De bouw van dit gemaal zal pas over meer dan tien jaar zijn. Holwerd is tussen 

haakjes als optie benoemd voor een nieuw gemaal. Mocht de Holwerdervaart voor recreatie 

verbreed worden, dan kan het een optie worden om het gemaal eventueel naar Holwerd te 

verplaatsen (30 m3 /sec). Daarbij moet een gemaal altijd vanuit de boezem kunnen malen. 

Naast een spoelmeer is er dan ook een maalkom nodig. Deze zou tevens kunnen dienen als 

berging. 

 

Het oppervlaktewater is brak en te zout voor beregening van gevoelige gewassen zoals grove 

groenten. Daarom wordt in de zomer bij Holwerd zoet water uit de Friese boezem het 

akkerbouwgebied ingepompt. Hiermee vindt doorspoeling plaats van het oppervlaktewater, wat 

vervolgens weer naar de Dokkumer Ee wordt afgevoerd. Vanwege deze aanvoer van zoetwater, 

waaruit beregend kan worden, wordt de verzilting niet als een probleem ervaren. 

4.6. Conclusies probleemanalyse en andere opgaven 

In essentie is de achterliggende opgave het versterken van de leefbaarheid en de 

sociaaleconomische betekenis van het dorp Holwerd en omgeving (Noordoost Fryslân). 

Daarnaast spelen andere opgaven in het gebied. Holwerd aan Zee probeert de opgaven te 

verbinden en te komen tot een gezamenlijke integrale. Hieronder worden de belangrijkste 

opgaven samengevat. 

 

Samenvatting probleemanalyse en andere opgaven 

Afname draagvlak voor voorzieningen door bevolkingskrimp 

Op termijn zorgt bevolkingskrimp en vergrijzing voor een afname van het draagvlak voor 

voorzieningen. Handhaving of het verstandig omgaan met het voorzieningenniveau en 

vrijkomend vastgoed van belang om Holwerd en Noordoost Fryslân leefbaar te houden. 

De totale bevolking van Noordoost Fryslân krimpt sinds tien jaar. In Noordoost Fryslân is de 

bevolking de afgelopen jaren (2011-2015) afgenomen met percentages die boven het 

landelijke en provinciale gemiddelde liggen. De verwachting is dat het aantal huishoudens 
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de komende jaren toeneemt (door individualisering en éénoudergezinnen), maar op de 

lange termijn afneemt. Daarmee ontstaat op de lange termijn een overschot aan woningen. 

Bijna de helft van het overschot van het aantal woningen in Noordoost Fryslân, bevindt zich 

volgens de prognose in de gemeente Dongeradeel. 

 

Afname werkgelegenheid 

Ook het aantal banen neemt af vanaf 2008. Ook met het economisch herstel is nog steeds 

sprake van een jaarlijks banenverlies en het aantal werkzoekenden neemt toe. Daarbij is 

sprake van een stijgende discrepantie in de relatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid 

in de provincie Fryslân en die in de regio Noordoost Fryslân (vanaf 2008 -9% tegenover -

4,5% provinciaal en -3% landelijk).  

 

Kansen voor recreatie en beleving van het Werelderfgoed 

Het aandeel werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector ligt in het gebied lager dan 

het gemiddelde langs de Waddenkust. Noordoost Fryslân kent ook een lager bedden-

aanbod, dan elders langs de kuststrook (en al veel lager dan op de Waddeneilanden en 

langs de Waddenkust van Duitsland). In Duitsland richt de recreatie zich (mede) op een 

andere doelgroep. Ook in vergelijking met het gemiddelde aanbod langs de Friese en 

Groningse kuststrook is in Noordoost Fryslân sprake van een beddentekort. Vanuit recreatie 

en beleving van het Werelderfgoed is het de opgave meer aantrekkelijke locaties/plekken te 

creëren voor toeristen. De potentiele doelgroep betreft de ‘cultuurtoerist’ die behoefte heeft 

aan kwaliteit, beleving van het Waddengebied, interessante plekken. Naast het creëren van 

plekken voor beleving van het Wad, gaat echter ook om het om investeren in een 

gezamenlijke marketing en destinatie-ontwikkeling, ondernemerschap (definiëring 

doelgroep, samenwerking, benutten van moderne communicatiemiddelen, openstelling, 

etc.) en verbindingen als onderdeel van een vitale kust. 

 

Opgaven voor natuur en ruimtelijk kwaliteit langs de kust  

Vanuit natuur ligt de belangrijkste opgave bij het realiseren van voldoende hoogwatervlucht- 

en broedplaatsen voor vogels (zonder overstroming, predatie, verstoring). Er is 

onvoldoende geschikt broed- en rustgebied waardoor populaties van veel soorten onder 

druk zijn komen te staan. Vanuit de aanwijzing van de Waddenzee als N2000-gebied is 

herstel van zoet-zout-overgangen en visintrek een kernopgave. Voor de kwelders is sprake 

van een behoudsopgave, waarbij verjonging en meer dynamiek op de kwelder een opgave 

is.  Vanuit de ruimtelijk kwaliteit is de opgave vooral gericht op het versterken van de 

herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het landschap (herkenbaarheid van de 

kaap in het landschap, terpstructuren, (voormalige) zeedijken, herstellen van zichtlijnen). 

 

Verbinden met de baggeropgave Holwerd-Ameland 

In de Haalbaarheidsstudie Holwerd aan Zee is het verminderen van het baggerbezwaar 

door de aanleg van een spoelmeer een belangrijke kostendrager genoemd. De laatste jaren 

moet er immers steeds meer gebaggerd worden in het Kikkertgat om daar de vaargeul op 

de vereiste diepte en breedte te houden. Het jaarlijkse baggervolume laat een toenemende 

trend zien van vrijwel niets voor 1998, tot en zo’n 1,6mln. m3/jaar. In het kader van het open 

planproces Holwerd-Ameland (OPP) wordt gezocht naar oplossingen voor de korte- en 

lange termijn. Het spoelmeer is een van de te onderzoeken lange termijn oplossingen. 
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Lange termijn opgave waterveiligheid nog niet duidelijk 

Vanuit waterveiligheid richt de korte termijn opgave (vanuit de derde toetsing) zich primair 

op het herstellen/versterken van de huidige bekleding van de dijk. Vanaf 2017 start een 

nieuwe toetsingsronde. Uiterlijk 2022 zal duidelijk moeten zijn of er bij Holwerd een 

versterkingsopgave ligt (hoger en breder). 

Vanuit Holwerd aan Zee is er nu geen aanleiding om bij Holwerd investeringen in het 

watersysteem te doen. Vanaf 2030 is er vanuit klimaatverandering sprake van extra opgave 

voor de afvoer van overtollig water op de Waddenzee. Harlingen is daarbij door het bestuur 

van het Wetterskip aangemerkt als voorkeurslocatie. 
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5. Nadere verkenning Holwerd aan Zee 

5.1. Elementen Holwerd aan Zee 

Holwerd aan Zee is een project van onderop uit het dorp Holwerd, bedoeld voor de hele regio 

Noordoost Fryslân. Doelstelling is leefbaarheid, omzet en banen die volgens de werkgroep 

alleen kan worden bereikt door de oorspronkelijke relatie tussen Fryslân en de Waddenzee te 

herstellen. Door zoet en zout weer met elkaar te verbinden via een robuuste verbinding tussen 

de Waddenzee via de Holwerdervaart naar de Friese Meren. Maar ook door opgaven in het 

gebied integraal te benaderen en te concentreren op één plek, zodat synergie-effecten voor 

mens en natuur binnen bereik komen. Zie www.holwerdaanzee.nl. 

Figuur 8 - Het oorspronkelijke plan ‘Holwerd aan Zee’ (bron: Adema architecten / Stichting Holwerd 
aan Zee) 

http://www.holwerdaanzee.nl/
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Belangrijke elementen in de beoordeling van Holwerd aan Zee zijn (uit Haalbaarheidsstudie/ 

Kostenstudie Antea groep): 

 

- Spoelmeer (35 hectare, +0,5 tot -3,6 NAP, incl. dijklichaam oost en west spoelmeer en 

kwelsloot)  

- Spoelgeul/buitendijkse vaargeul door de kwelder (35 meter breed, -3,6m NAP) 

- Verbreding Holwerdervaart richting Dokkumer Ee klasse (incl. opwaardering 6 bruggen) 

- Doorgang in de dijk van ongeveer 6 meter, incl. kunstwerken in de dijk: 

stormvloedkering en schutsluis 

- Recreatie (jachthaven binnendijks 2x40 boten, boulevard, wandelnetwerk) 

- ‘Levende dijk’  

- Vastgoed (verplaatsen bedrijventerrein, grondaankoop, agrarische bedrijfsverplaatsing) 

- Infrastructuur (waaronder opwaarderen Grândyk) 

 

Aanvullende elementen zijn: 

 

- Toeristisch recreatieve ontwikkeling 

 Inbreiding en dorpspontwikkeling (voorzieningen), Hotel Holwerd 

 Opwaardering pier 

 Aansluiting op bestaande fiets- en wandelroutes 

 Strand (binnendijks), zwem- en stranddobben (buitendijks) 

 Waddenbelevingscentrum 

 Bungalowpark 

- Natuurontwikkeling, vispassage 

- Overgangszone zilte teelt 

 

Optioneel 

- Gemaal en maalkom (te scheiden van spoelmeer ter voorkoming van extra 

baggerbezwaar) 

5.2. Leefbaarheid en recreatie 

In essentie is de achterliggende opgave het versterken van de leefbaarheid en de 

sociaaleconomische betekenis van het dorp Holwerd en omgeving. Belangrijkste drager 

hiervoor is het versterken van de recreatieve betekenis van Holwerd. De realisatie van extra 

bedden leidt tot extra werkgelegenheid, met name in het middelbare en lagere 

opleidingssegment. Werknemers in dergelijke functies wonen vaak in de buurt van hun werk. De 

werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk ten goede komen aan Noordoost Fryslân. Bovendien 

laat de MKBA zien dat extra werkgelegenheid leidt tot leefbaarheidsbaten, in de vorm van 

vermeden kosten van rond de € 14,9 miljoen (contante waarde over 100 jaar, MKBA, 2015). 

 

Door Michel Briene van Ecorys en Gertjan Elzinga van Elzinga en Oterdoom 

Procesmanagement (EOPM) is een quick scan uitgevoerd naar de toeristische potentie van 

Holwerd aan Zee, zowel kwalitatief als kwantitatief (Quick scan Holwerd aan Zee. Toeristische 

potentie, EOPM en Ecorys, 7 oktober 2016). 
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Elzinga en Briene onderscheiden vijf potentiële doelgroepen voor Holwerd aan Zee: 

- Eilandgangers naar Ameland al voor Holwerd laten inchecken;  

- Nederlandse cultuurtoeristen uit vooral de Randstad in segmenten ‘cultureel en 

inspirerend rood’, ‘comfortabel en luxe blauw’ en ‘ingetogen aqua’ 

- Buitenlandse (vooral Duitse) toeristen met interesse voor de vaste wal waddenkust; 

- Verblijfstoeristen op Ameland die dagje uit maken naar Holwerd aan Zee; 

- Inwoners uit regio die Holwerd bezoeken om even “over de dijk” te kijken. 

Figuur 9 - Verschillende leefstijlen, uitgedrukt met kleuren (bron: 
EOPM en Ecorys, 2016) 
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Elzinga en Briene concluderen dat vooral de Nederlandse en Duitse cultuurtoeristen een 

kansrijke doelgroep is voor de leefstijlen ‘creatief en inspirerend rood’, ‘stijlvol en luxe blauw’ en 

‘ingetogen aqua’2 . Daarvoor is wel een bijzondere waddenbeleving essentieel: “water i.p.v. 

aardappelveld”. Duitse toeristen voor de vaste wal kust zitten hetzij in het segment 

cultuurtoerist, hetzij in het goedkopere segment zoals dat nu ook naar Duitse vaste wal kust 

komt (gechargeerd: stacaravans en opgespoten strandjes).  

De doelgroep Eilandgangers besteden nu in Holwerd alleen geld aan parkeren. Er ligt een kans 

om de bestedingen te vergroten door het incheckmoment naar het dorp Holwerd te halen 

(vergelijkbaar met de tax free shop op Schiphol).  De vierde doelgroep: eilandtoeristen die een 

dagje Holwerd doen, zien Elzinga en Briene niet als realistisch. De vijfde doelgroep, bestaande 

uit inwoners uit de regio, is wel substantieel in aantallen, maar niet in bestedingen.  

 

Daarmee zijn succesfactoren voor Holwerd aan Zee (a) het bieden van een heel bijzondere 

waddenbeleving voor de cultuurtoerist uit Nederland en Duitsland en (b) het naar voren halen 

van het incheckmoment naar de boot. Het is volgens Elzinga en Briene waard om te 

onderzoeken of het goedkopere segment waddentoerisme zoals dat in Duitsland voorkomt voor 

de Nederlandse kust op een landschappelijk goed inpasbare wijze kan worden aangeboden.  

 

Voor Holwerd aan Zee concluderen Elzinga en Briene dat Holwerd aan Zee alleen kansrijk als 

de waddenbeleving sterker wordt benut en duidelijk afwijkt voor cultuurtoeristen ten opzichte 

van de parken Esonstad of Suyderoogh (Lauwersmeer) die op een steenworp afstand liggen. 

Het is de vraag hoe belangrijk een open vaarverbinding is tussen het binnenwater en 

Waddenzee ter hoogte van Holwerd. Hun inschatting is dat het aantal vaartoeristen, dat via 

Holwerd een rondje Friese Meren, Lauwersmeer of Waddenzee doen, erg beperkt is. Tegelijk is 

het voor de waddenbeleving toeristisch interessant als ook grotere zeilschepen bij de oude 

dorpskern kunnen aanleggen. Hotel Holwerd, toerisme op de Waddendijk en ontwikkelingen bij 

de pier zijn kansrijk voor de cultuurtoerist. Elzinga en Briene hebben twijfels over huisjes op 

terpen als die teveel een kopie zullen worden van wat in Esonstad matig succesvol is gebleken. 

 

Op basis hiervan komen ze met een wensscenario voor Holwerd: 

- Wel de waddenbeleving, maar niet te grootschalig, dus voor Holwerd maximaal circa 

1.000 bedden.  

- Bijzondere overnachtingsvormen in Holwerd oude stadje, op drijvende waddenlodges of 

iets dergelijks en een hotel/beleefcentrum op de dijk of op de pier;  

- Dat combineren met de bevaarbaarheid van de Holwerdervaart voor binnenschepen tot 

aan Holwerd en buitendijks de mogelijkheid tot aanleggen bij de pier voor wadvaarders. 

Op die manier ontwikkelt Holwerd zich ook tot ontmoetingsplek en transferpunt;  

- En tenslotte proberen de stroom van eilandgangers te benutten, door bijvoorbeeld het 

incheckmoment naar voren te halen, maar alleen als dat niet ten koste gaat van een 

bijzondere beleving. Of door de beleving van andere gasten te versterken, dus 

bijvoorbeeld door de pier veel meer kwalitatief te gebruiken: niet voor parkeren, maar 

voor een bijzondere waddenbeleving, uitzicht, spa, etc. 

 

                                                        
2 De kleuren zijn afkomstig uit de leisure leefstijlen van Recron. Zie www.recron.nl 
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Elzinga en Briene bevelen ook aan te kiezen voor een organische groei van Holwerd aan Zee. 

Zowel van markttechnische overwegingen, maar ook omdat de destinatie Nederlandse 

waddenkust nog nauwelijks ontwikkeld is (en dat duurt jaren). 

5.3. Kansen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit 

Kansen voor kwelders 

Holwerd aan Zee voorziet in het binnendijks uitbreiden van het areaal N2000 habitattypen 

behorende bij zoet-zoutovergangen, zoals: zilte pionier begroeiingen, slijkgraslanden, schorren 

en zilte graslanden. Alle verschillende stadia, van pioniers- tot eindstadium. De mate waarin dat 

gebeurt hangt af van de vormgeving van de oeverzones (grofweg: hoe langer en hoe vlakker, 

hoe beter; want meer oppervlak) en van het beheer dat men gaat uitoefenen (hogere 

vegetatiestadia bestrijden). De spoelgeul over de kwelder is een nadeel vanuit het perspectief 

van Natura 2000: er verdwijnt kwelderoppervlak. Langs de geul kan ook een (beperkte) 

pionierszone ontstaan, maar dat hangt ook weer van de vormgeving van de spoelgeul af. Bij 

een spoelgeul met steile wanden (nodig om snel dichtslibben te voorkomen en effectief te 

kunnen werken) is er dus niet veel pionierszone. 

 

Kansen voor brakke overgangen en vismigratie 

Een nieuwe verbinding bij Holwerd biedt een kans voor het ontwikkelen van een nieuwe 

overgang tussen zoet en zout (Holwerd aan Zee. Effecten op vismigratie, Wanningen en De 

Bruijn, mei 2016). Door de aanleg van een spoelmeer ontstaat een brakke zone met optimale 

omstandigheden voor diadrome vissoorten (vissen migrerend tussen zoet en zout) en 

estuariene residente soorten. Migrerende trekvissen maken gebruik van de natuurlijke 

overgangen tussen zoet en zout water en estuariene flora en fauna heeft deze specifieke 

omstandigheden nodig als leefomgeving. Het plan kan daarmee bijdragen aan de 

instandhoudingsdoelstellingen voor de anadrome N2000 soorten zeeprik, rivierprik en fint. Voor 

deze soorten is herstel van intrekmogelijkheden en binnendijkse opgroeimogelijkheden van 

cruciaal belang.  
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Ook kan Holwerd aan Zee bijdragen aan de realisatie van de KRW-opgaven. Via de 

Holwerdervaart kunnen diadrome vissoorten de Blijervaart (Fries kleigebied- zwak brakke 

polderkanalen, KRW watertype M30) en Dokkumer Ee (Friese Boezem, KRW watertype M6b) 

bereiken. Voor de Blijervaart maken diadrome soorten een belangrijk onderdeel uit van de 

KRW-score. Intrek en toename van soorten zoals drie doornige stekelbaars, spiering en glasaal 

zal een direct effect hebben op de KRW-score. Voor de Dokkumer Ee zal dat effect beperkter 

zijn maar ook hier maken diadrome soorten onderdeel uit van de KRW-score. Met name een 

toename van paling zal hier een effect hebben op de KRW-score.  

 

Indien er gekozen wordt voor afwatering van de boezem (optioneel) dan wordt deze 

waterverbinding automatisch een hoofdroute voor migrerende vissen in het Waddengebied, 

zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Dit vanwege de lokkende werking die van het 

afgevoerde zoet water uitgaat, net als bij de spuisluizen in de afsluitdijk. Het gaat in dit deel van 

Fryslân om de volgende soorten: spiering, drie doornige stekelbaars, paling en bot. Ook 

vogelsoorten als lepelaar, stern en visdief profiteren hiervan mee. Het is dus van belang om bij 

de planvorming direct maatregelen mee te nemen voor het realiseren van vrije migratie. 

 

De Holwerdervaart biedt mogelijk ruimte voor het ontwikkelen van een brakke overgang met 

natuurvriendelijke oevers. In een nadere studie kan worden uitgezocht tot welke lengte een 

brakke overgang mogelijk is om een brakke overgang in stand te houden zonder hinderlijke 

indringing van zout water. 

 

Kansen voor vogels 

Holwerd aan Zee biedt kansen voor pioniersoorten als visdief en noordse stern door het creëren 

van broedgebied: schelpeneilanden vrij van predatie en verstoring. Ook voor de kluut biedt het 

project kansen. Naast broedgebied moet er dan ook voldoende voedsel (slik) aanwezig zijn. De 

klutenjongen moeten dit lopend vanuit het nest kunnen bereiken. Lepelaars zijn een mooie 

icoon soort. Met name voor foeragerende lepelaars zijn er mogelijkheden. Het is echter de 

Kwelder bij Holwerd (bron: Flickr.com / Rutger Smit) 
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vraag of ze in het gebied gaan broeden. Door de komst van de vos broeden lepelaars niet meer 

op de grond langs de vasteland Waddenkust.  

 

In de memo Waarden voor Vogels Holwerd aan Zee (Vogelbescherming/PRW, mei 2016) zijn 

de volgende kansen voor vogels vanuit Holwerd aan Zee benoemd: 

 

Broedvogels: 

 

- Eilanden (met schelpen) voor pionierbroeders: o.a. visdief, noordse stern, kokmeeuw, 

grote stern, kluut, scholekster, bontbekplevier en mogelijk ook strandplevier. 

Voorwaarde is dat vegetatiesuccessie wordt tegengegaan, vrij van recreatie en 

landpredatoren, het voedselgebied bereikbaar is voor jongen (kluut) en de 

aanwezigheid van vis. 

- Riet en ruige kweldervegetatie (de huidige situatie op de kwelder): o.a. blauwborst, 

velduil, bruine kiekendief. 

- Kweldervegetatie: o.a. tureluur, scholekster en kluut. Voorwaarde is het tegengaan van 

verruiging, geen begrazing in het broedseizoen i.v.m. vertrappingsrisico, 

predatorbeheer en voedselbeschikbaarheid op de kwelder (kluut). 

- Graslandvegetatie (binnendijks): o.a. kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik en slobeend. 

Om de achteruitgang van de weidevogels te stoppen ligt er een opgave om de 

kuikenoverleving te vergroten. 

- Voor pioniersbroeders zoals strandbroeders zijn er mogelijk kansen in binnendijkse 

graslanden. Daarvoor is het van belang dat begrazing alleen buiten het broedseizoen 

plaats vindt, er voldoende invloed is van brakwater t.b.v. vegetatie en daarmee 

voldoende voedsel (insecten) en rust om te broeden. 

 

Trek- en overwinterende vogels: 

 

- Eilanden en hoge binnendijkse gebieden kunnen dienstdoen als hoogwatervluchtplaats 

voor steltlopers. 

- Het spoelmeer en omliggende gras- en kweldervegetatie kunnen dienstdoen als 

foerageer- en overwinteringsgebied voor eenden en ganzen. 

- De akkers in het gebied in het gebied kunnen worden ingericht als muizenrijk 

wintervoedselgebied voor de blauwe kiekendief. 
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Binnendijks vogelgebied Utopia op Texel (bron: Flickr.com / Andreas Kalbow) 
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Kansen vanuit cultuur(historie)/ruimtelijke kwaliteit 

In het Advies Ruimtelijk Kwaliteit (Team Ruimtelijke Kwaliteit, provincie Fryslân, mei 2016) 

worden vanuit de plannen voor Holwerd aan Zee de volgende kansen gezien: 

 

- Het realiseren van een nieuwe relatie tussen binnen- en buitendijks 

- Herpositioneren van cultuurhistorie van Holwerd (benutting beschermd dorpsgezicht, 

betere zichtbaarheid Kaap, randen van het dorpen verbeteren) 

- De herwaardering van de dijken rond Holwerd 

- Het vergroten van de openheid van het polderlandschap tussen de zeedijken  

- Het meer functioneel maken van vaarten, ook als waterafvoer en verbinding naar zee 

- Het contrast tussen rationele verkaveling en natuurlijke onregelmatige patronen beter 

benutten 

 

Aangegeven wordt dat het van belang is om de geschiedenis als inspiratie te gebruiken, maar 

de cultuurhistorische elementen en de logica van het betreffende landschap wel zuiver te 

houden (dijk/terp op de juiste plek, geen ‘nep’ terpen in het water, terpen liggen op hoger 

gelegen delen). Ook adviseert het team de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van de 

noordelijke terp te verdiepen voordat de plannen verder worden uitgewerkt 

De kerk van Holwerd als baken in het landschap 
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5.4. Effectiviteit spoelmeer 

Eerste kennistafel, PRW/ Waddenacademie, juli 2015 

De 1e-Kennistafel in juli 2015 heeft het effect beschouwd van een regelbaar spoelmeer van 35 

hectare. De Kennistafel verwachtte dat door de aanleg van een spoelmeer, met bijbehorend 

spuiwerk en spoelgeul, een snelle en substantiële vermindering van het baggervolume in de 

vaargeul Holwerd-Ameland kan optreden, ter grootte van 500.000 tot 1.000.000 m3 per jaar. Dit 

is ongeveer een derde tot ruim de helft van het huidige baggervolume. De kennistafel 

concludeerde ook dat het jaarlijkse baggervolume, na de instelling van het spoelmeer, op een 

termijn van enkele decennia, toch weer kan gaan stijgen door een langzaam verdergaande 

verzanding van de vaargeul. 

 

In hun aanbevelingen heeft de kennistafel erop gewezen dat hun analyse in zeer kort tijdsbestek 

en met eenvoudige analysemethoden tot stand is gekomen. Eén van de aanbevelingen voor het 

vervolg was verder onderzoek door de inzet van een twee- of driedimensionaal hydrodynamisch 

model, gekoppeld aan nader onderzoek van het sedimentgedrag. Ook de fluid-mudvorming en 

de invloed van de bagger- en verspreidingspraktijk daarop diende nader te worden onderzocht. 

 

 
Figuur 10 - Schematische weergave elementen spoelmeer (bron: Rijkswaterstaat) 

Modelonderzoek werking spoelmeer, Deltares, september 2016 

In vervolg op de aanbevelingen van de Kennistafel is het kader van het open planproces 

Holwerd-Ameland (OPP) door Deltares, in opdracht van RWS, het modelonderzoek uitgevoerd 

naar de werking van het spoelmeer en de mogelijke effecten op het verminderen van het 

baggerbezwaar (Analyse Vaargeul Holwerd-Ameland. Verkennende berekeningen spoelmeer, 

Deltares, 2016). De modelberekeningen moesten uitwijzen of het spoelmeer significant effect 

kan hebben op de stroming en sedimentdynamiek in de vaarroute, en daarmee op het 

verminderen van het baggerbezwaar. 

 

De resultaten van de berekeningen laten zien dat het spoelmeer de volgende effecten heeft: 
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- Het spoelmeer voegt kombergingsvolume toe aan de vaargeul en heeft een positieve 

invloed op de getij-asymmetrie. De stroomsnelheden bij eb zijn dan groter dan bij vloed. 

Het gebruik van een regelwerk kan deze asymmetrie verder versterken.  

- Het toepassen van een minder brede verbindingsgeul verhoogt de stroomsnelheden in 

de spoelgeul dusdanig dat sediment kan worden geërodeerd.  

- De extra stroming komt echter maar beperkt ten goede komt aan de vaargeul, omdat 

de stroming uitwaaiert en slechts voor een deel door de vaargeul trekt. Het water 

‘verdwijnt’ in de grote Waddenzee; het loopt voorbij de veerdam over de platen en komt 

maar beperkt in de vaargeul. 

- In tegenstelling tot de eerdere veronderstellingen is nauwelijks sprake van fluid mud, 

maar van meer geconsolideerd sediment wat moeilijker te eroderen is. Hierdoor zal een 

relatief klein beetje stroming van het spoelmeer ook niet snel effect zal hebben op het 

op diepte houden van de vaargeul 

 

Volgens de huidige berekeningen levert het Spoelmeer dan ook geen bijdrage aan de 

vermindering van het baggerbezwaar. Een spoelmeer lijkt vooral (alleen) effect te hebben op 

een gekanaliseerd bekken, omdat de stroming dan zo min mogelijk divergeert. Vanuit dat 

perspectief zal een spoelmeer mogelijk wel geschikt kunnen zijn om de spoelgeul zelf open te 

houden. Hier is echter nog niet in detail naar gekeken. 

 

Tweede kennistafel, PRW/Waddenacademie, 2 november 2016 

Omdat de conclusies uit het modelonderzoek nogal afwijken van de eerdere uitkomsten van de 

eerste kennistafel is in de Stuurgroep Holwerd aan Zee van 6 september jl. gevraagd of de 

conclusies van het modelonderzoek gedeeld worden door de kennistafel. De vraagstelling 

hiervoor was alleen gericht op de fysische kant van de baggerproblematiek en de invloed van 

het spoelmeer daarop.  

  

De tweede Kennistafel deelt de bevindingen van het onderzoek dat is verricht in het kader van 

het open planproces en concludeert het volgende (Rapport Tweede Kennistafel Spoelmeer 

Holwerd aan Zee, 2 december 2016): 

Figuur 11 - Variant ‘Lange bochtafsnijding’ & Spoelmeer (bron: Rijkswaterstaat) 
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1. Het toenemende baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd-Ameland is het gevolg van 

drie verschillende mechanismen: de autonome morfologische ontwikkelingen, de 

verandering van het baggerregime in 2010 en, in mindere mate, het type veerboot 

waarmee gevaren wordt.  

2. Een spoelmeer kan bijdragen aan het oplossen van deze problematiek, maar alleen als 

de waterstroom uit het spoelmeer daadwerkelijk door de vaargeul gaat lopen. Gezien 

de positie van de vaargeul nabij het wantij en de lage plaatligging in het gebied kan het 

spoelwater uitwaaieren over een breder gebied en in dat geval de geul onvoldoende 

schoonspoelen. Daarmee zou een spoelmeer minder effectief zijn dan aanvankelijk 

ingeschat. Daar komt bij dat, bij de bestaande geulligging, het water uit het spoelmeer 

bij de kop van de veerdam een haakse bocht moet maken. Geleidewerken die het 

spoelwater binnen de vaargeul houden, in het eerste gedeelte van die geul, zullen 

daarom de effectiviteit mogelijk kunnen vergroten. Hiervoor schetst de kennistafel drie 

varianten voor geulligging en geleidewerken. 

3. De effectiviteit van de spoelmeerfunctie kan verder worden verbeterd door vergroting 

van de breedte van het doorlaatmiddel, verkorting van de tijd dat het doorlaatmiddel 

open staat, vergroting van het oppervlak van het spoelmeer en eventueel ook door 

verandering van het beginmoment van spoelen ten opzichte van het getij.  

In vervolg hierop beveelt de Tweede kennistafel aan om de globaal aangeduide varianten voor 

geulligging en geleidewerken nader uit te werken en door te rekenen op hun effectiviteit, in 

combinatie met de onder 3 genoemde optimalisatiemogelijkheden. Verder zullen de effectief 

gebleken gecombineerde spoelmeervarianten moeten verder beoordeeld op hun 

sociaaleconomische en ecologische effecten en op de randvoorwaarden vanuit wet- en 

regelgeving. 

 

In de bespreking van de resultaten van de kennistafel op 6 december jl. heeft de Stuurgroep 

Holwerd aan Zee aangegeven dat de ontwikkeling en doorrekening van nieuwe varianten, 

eventueel inclusief een variant waarbij het spoelmeer is gelegen aan de westkant van de 

Grândyk, zal moeten plaatsvinden in het kader van het open planproces. 

 

Ecologische kansen vermindering baggervolume 

De huidige plannen van Holwerd aan Zee gaan uit van een substantiële vermindering van het 

baggervolume. Dit heeft potentiele voordelen voor het ecosysteem van de Waddenzee. In juni 

2016 is een nieuwe Passende Beoordeling ‘Baggeren en Verspreiden in de Waddenzee’ 

(Arcadis, 2016) opgesteld. Hierin zijn de sterk toegenomen baggerhoeveelheden van de laatste 

jaren meegenomen. Op grond van literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat het baggeren 

en verspreiden op het niveau van de Waddenzee, en op het niveau van de verschillende 

kombergingsgebieden, niet significant negatief zijn. 
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5.5. Relatie met waterveiligheid en watersysteem 

Waterveiligheid 

In het kader van de Project Overstijgende Verkenning (POV) Waddenzeedijken worden aan de 

hand van pilots de product en procesmatige innovaties voor de Waddenzeedijken onderzocht. 

Het doel is innovatieve oplossingen aan te dragen voor de versterking van de waterveiligheid, 

die haalbaar en maakbaar zijn binnen dijkring 6. Vanuit het Wetterskip Fryslân wordt in relatie 

tot de plannen van Holwerd aan Zee als mogelijk kansrijke opties gezien: 

 

- Brede groene dijk. Een brede groene dijk is een dijk met een flauw talud dat met een 

relatief dikke laag klei en gras is bekleed. De verwachting is dat de aanleg van een 

brede groene dijk goedkoper is dan een traditionele dijkversterking met asfalt of 

steenbekleding (Alterra, 2013). Indien klei vrijkomt bij de realisatie van de plannen van 

Holwerd aan Zee, is het zinvol om te onderzoeken of deze klei geschikt is voor de 

realisatie van de brede groene dijk. 

 

 

- Multifunctionele dijk. In een multifunctionele dijk worden verschillende maatschappelijke 

functies gecombineerd met de primaire waterkerende functie van een dijk. Hierbij kan 

worden gedacht aan functies in het dijk zelf, bebouwing en begroeiing op de dijk en 

toegankelijkheid van de dijk voor toerisme en recreatie. Een multifunctionele dijk zou 

mogelijk een variant kunnen zijn voor Holwerd aan Zee. 

 

 

Minder kansrijke of relevante opties zijn: 

 

- Rijke dijk. Het basisprincipe van de rijke dijk is het creëren van een natuurlijker 

overgang tussen de dijk en het water. Doordat er reeds een voorland (de kwelder) 

aanwezig is, lijkt dit concept minder interessant voor Holwerd aan Zee. 

Figuur 12 - Brede en groene dijk (bron: Wetterskip Fryslân, 2015) 

Figuur 13 - Multifunctionele dijk (bron: Wetterskip Fryslân, 2015) 
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- Dubbele dijk. Het principe van de dubbele dijk is, dat niet één, maar twee dijken de 

veiligheid van het achterland waarborgen. Daarbij wordt één van beide keringen als 

primaire kering beschouwd. Tussen beide dijken kan een zone ontstaan of opnieuw 

worden ingericht met mogelijkheden voor landbouw, natuur en/of recreatie. Deze 

variant is mogelijk interessant indien niet alleen wordt gefocust op het gebied tussen 

Holwerd en de primaire kering., maar een groter gebied wordt beschouwd, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande secundaire kering. 

- Overslagbestendige dijk. Bij een overslag bestendige dijk wordt het toegestane 

overslagdebiet verruimd. Dit betekent dat meer zout water het achterliggende gebied 

instroomt. Dit concept kan in tegenspraak zijn met het anti-verziltingsprogramma van 

Wetterskip Fryslân. Naast een bedreiging kan verzilting ook leiden tot kansen. 

- Dijk met voorland. Een voorland (kwelder) is bij Holwerd reeds aanwezig. 

 

De plannen voor Holwerd aan Zee betekenen onder andere een gat in de dijk. Dit gat zal door 

een waterkerende kunstwerk gesloten moeten worden. Een kunstwerk in de dijk brengt in de 

beheerfase meer risico’s met zich mee dan de huidige situatie met een gesloten dijk. Om de 

risico’s zo klein mogelijk te maken zullen beheerafspraken moeten worden gemaakt. 

Tegelijk biedt de klei die vrijkomt bij de realisatie van de plannen van Holwerd aan Zee, kansen 

voor de realisatie van een brede groene dijk. Ook het concept van de multifunctionele dijk, door 

het vergroten van de toegankelijkheid van de dijk, biedt mogelijkheden voor het versterken van 

de beleving van het gebied. 

 

Watersysteem 

Vanuit het watersysteem betekent Holwerd aan Zee de volgende kansen en aandachtspunten 

(Analyse varianten wateraanpassingen rond Holwerd, Wetterskip 2015). Kansen vanuit het 

watersysteem zijn: 

 

- Benutten vrijkomende grond spoelmeer en Holwerdervaart voor een brede groene dijk 

- Optie om verbreding Holwerdervaart te benutten als afvoerkanaal  

- Meer waterberging 

- Verbeteren vispaseerbaarheid (KRW-doelstellingen) 

- Combinatie met gemaal mogelijk. 

 

Aandachtspunten die daarbij worden genoemd, zijn: 

 

- Peilverandering door aanleg van het spoelmeer doorbreekt het bestaande 

doorspoelsysteem tegen verzilting 

- Door vergraving spoelmeer bestaat kans op extra zoute kwel 

- Invloed zoet-zout invloed op de boezem (afhankelijk van peil en beperkte aanvoer zoet 

water in de zomer) 

- Nalevering fosfaat verzilte agrarische bodem 

- Zoet water afvoer kan ook leiden tot extra slib in de spoelgeul door uitvlokking. Dat 

betekent dat een gemaal en maalkom apart van het spoelmeer moet worden 

uitgevoerd. 

- Kans op aanslibbing spoelmeer door slibinvang (zie polder Breebaart) 

- Extra sluis nodig tussen boezem en spoelmeer. 
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5.6. Globale beoordeling vanuit de natuurwetgeving 

Door Boerema is een inschatting gemaakt van de juridische haalbaarheid van Holwerd aan Zee 

(Holwerd aan Zee en de Natuurbeschermingswet 1998. Een globale toetsing aan de vereisten 

van de natuurwetgeving, L. Boerema, 2016). Doel van het onderzoek was om een inschatting te 

maken van de juridische haalbaarheid van Holwerd aan Zee op basis van de huidige stand van 

het (Europese) natuurbeschermingsrecht. Naast Holwerd aan Zee zijn daarbij ook een zoete- en 

brakwater variant van Holwerd aan Zee aan een quick-scan onderworpen. 

 

De verkenning betreft een eerste globale beoordeling. Om daadwerkelijk een toetsing van de 

juridische uitvoerbaarheid van dit project en haar varianten uit te kunnen voeren, zouden meer 

gegevens concreet bekend moeten zijn en moet een ecologische passende beoordeling worden 

uitgevoerd. 

 

De beoordeling van Holwerd aan Zee richt zich primair op het mogelijke effect op 

natuurwaarden buitendijks. Dit omdat uit recente jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat 

de positieve natuurmaatregelen binnendijks (zoals de mogelijke realisatie van pionierkwelder) 

niet als mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen bij de beoordeling van mogelijke 

significante gevolgen buitendijks als de realisatie van de vervangende natuurwaarden 

plaatsvindt na de beoordeling van de significante gevolgen van het project. In de beoordeling 

van mogelijk significante gevolgen kan niet meewegen dat het project ook zo kan worden 

uitgevoerd dat er ‘plussen’ ontstaan voor de natuur door het binnendijks aanleggen van 

vogelrustplaatsen of dat buitendijks een kwelderherstelplan kan worden uitgevoerd. 

 

Boerema constateert dat Holwerd aan Zee kan bijdragen aan een belangrijke kernopgave (zoet-

zout-overgang met mogelijkheid voor visintrek) N2000. Het project zou in deze variant een 

bijdrage kunnen leveren aan de ‘zachtere overgangen’, hetgeen ook beleidsmatig zeer gewenst 

is.  Mogelijk significant negatieve effecten zijn echter niet op voorhand uit te sluiten, met name 

door het als redelijk omvangrijk ingeschatte (permanente) habitatverlies door de aanleg van de 

spoelgeul. Dit effect zou worden versterkt indien de aanleg van een geleidedam noodzakelijk 

zou zijn om het water te geleiden. Aanleg en gebruik vergen forse ingrepen, die de aard van het 

betrokken gebied permanent zullen wijzigen. Boerema constateert dat vergunningverlening voor 

deze variant moeilijk is en mogelijk alleen haalbaar via het toepassen van een zogenaamde 

ADC-toets.  
  

Boerema beveelt daarom aan om te onderzoeken of een variant mogelijk is, waarbij een minder 

vergaande inbreuk op de kwelderhabitats wordt gepleegd. Daarbij moet worden gedacht aan 

een variant waarbij geen geleidedam noodzakelijk is, maximaal kan worden aangesloten bij 

natuurlijke afwatering (geulen), een minder diepe geul en zo min mogelijk noodzakelijk 

onderhoud. Feitelijk zou een variant moeten worden onderzocht waarbij het realiseren van 

natuurdoelen echt leidend is. Daarbij moet de focus vooral liggen op het minimaliseren van 

effecten op bestaande waarden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden.  

  

Een andere mogelijkheid is om het project binnen het kader van het beheerplan Natura2000 

meer handen en voeten te geven. Ook qua schaal van het voornemen zou opname in het 

beheerplan niet vreemd zijn. Binnen een beheerplan kunnen keuzes worden gemaakt over het 

uitwerken van maatregelen voor bepaalde natuurdoelen, mogelijk ten koste van andere. Indien 
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het plan Holwerd aan Zee, mede uitgewerkt in het beheerplan Natura2000, bijdraagt aan het 

realiseren van belangrijke natuurdoelen die in de huidige context onder druk staan en in het 

beheerplan als wezenlijk worden gezien, zal volgens Boerema vergunningverlening eenvoudiger 

worden. 

5.7. Kosten en kansen voor financiering 

Kosten 

Voorafgaand aan dit MIRT-onderzoek is in het kader van de Haalbaarheidsstudie een 

kostenstudie uitgevoerd voor Holwerd aan Zee. De “Kostennota variant 3 Holwerd aan Zee” 

(Antea, december 2014) omvat een raming van de investeringskosten en de levensloopkosten 

(beheer en onderhoud, en vervangingskosten). Afhankelijk van de specifieke inrichting werden 

de aanlegkosten van Holwerd aan Zee ingeschat op ruim 146 mln. euro (incl. btw). De 

levensduurkosten van het plan werden ingeschat op 28 mln. euro over een periode van 100 

jaar. 

 

In opdracht van de provincie Fryslân is in het kader van dit MIRT-onderzoek nogmaals gekeken 

naar de plankosten door de Antea Group, alsmede naar de mogelijke kosten van het ‘variant B’. 

 

Deze nieuwe raming is uitgevoerd volgens de standaard SSK-systematiek. In dit stadium 

waarbij de precieze vorm van het plan nog niet bekend is, is gewerkt met kentallen en 

aannames en zijn er ook aanzienlijke risico-opslagen in de raming meegenomen. Daarbij is 

voorafgaand aan de nieuwe kostenraming een sessie gehouden om de uitgangspunten te 

bespreken voor de risicoreserveringen en de kosten voor voorbereiding en engineering. Op 

basis van de nieuw geformuleerde uitgangspunten is zowel de oorspronkelijke raming voor het 

project Holwerd aan Zee als de nieuwe variant B doorgerekend. Deze variant B is met twee 

opties doorgerekend: met een duiker door de dijk en met een opening met stormvloedkering. 

 

De kosten voor de twee varianten zijn nu als volgt geraamd (miljoenen €): 

 ‘Holwerd aan Zee’ ‘Variant B’ 

Kunstwerken €  25,4 € 15,8 (sluis) - 17,7 (duiker) 

Aanleg meer €  10,6 € 11,0 

Infrastructuur €    0,9 €   1,4 

Vastgoed €  16,0 € 15,0 

Holwerdervaart €    4,0 €   3,9 

Overig kosten (bv. recreatie, 

boulevard) en plan 

overstijgende risico’s (ca 

20mln. 

€  55,6 € 49,1 –   50,7 

TOTAAL excl. btw € 112,5 €   96,2 -  99,7 

Btw €   19,4 €   16,3 -  17,0 

Totaal incl. btw € 131,9 € 112,5 - 116,7 

 

Bij de raming kan een aantal kanttekeningen worden gemaakt. 
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- Door het stadium waarin het project zich bevindt, is de raming gedaan met de nodige 

aannames. Gecombineerd met de risico-opslagen kan ervan uit worden gegaan dat de 

raming een bovengrens is en dat optimalisatie en nadere invulling tot fors lagere kosten 

kan leiden. 

- In variant B is een variant met een duiker slechts enkele miljoenen goedkoper dan een 

variant met een sluis. Voor de grootte van de kunstwerken is nu een aanname gedaan. 

- In deze raming is voor posten die vrij duidelijk zijn (bijvoorbeeld grondwerk) gerekend 

met lagere opslagen voor risico’s en voorbereidingskosten. Naarmate het project 

concreter wordt, kunnen de risico-opslagen verder worden verlaagd.  

- Een grote kostenpost is het grondwerk: het graven van het meer, de toegangsgeul en 

de verbrede Holwerdervaart en de aanleg van terpen en kades. Ook de afvoer van 

overtollige grond is een grote kostenpost. Het goedkoopste is het om grond in het werk 

zelf te verwerken, gezien de hoge transportkosten. Dit betekent dat de scope van het 

project grote invloed heeft op de kosten. Als bijvoorbeeld klei verwerkt kan worden in 

een brede groene dijk of multifunctionele dijk (zit nu niet in de scope) dan scheelt dat in 

de kosten.  

- Provincies en gemeenten kunnen de btw op infraprojecten deels compenseren. Op 

voorhand is niet te zeggen welk deel van de btw hiervoor in aanmerking komt. De btw is 

apart in de tabel verwerkt, zodat de ordegrootte van een mogelijke besparing zichtbaar 

is. De btw in de raming behelst een bedrag tussen de € 16,3 mln. en de € 19,4 mln. 

- In variant B is als optie meegenomen een transferium aan de oostzijde van het dorp. 

Hierbij wordt voorzien in parkeergelegenheid die verloren gaat op het huidige 

bedrijventerrein aan de Grândyk. Tegelijk zijn er kansen om de pier opnieuw in te 

richten als de parkeergelegenheid daar verdwijnt. Bovendien biedt een transferium bij 

het dorp kansen om de Amelandtoerist andere diensten aan te bieden, bijvoorbeeld 

bagagevervoer en horecagelegenheden. De kosten van een transferium zijn hoog en nu 

niet in de berekening meegenomen. 

 

Kansen voor publieke financiering 

In een subsidiescan (Grontmij, 21 januari 2015) is gezocht naar subsidieregelingen die vallen 

binnen de volgende thema’s: regionale economische ontwikkeling; toerisme en recreatie; 

natuur, ecologie en landschap; water; landbouw; innovatie; leefbaarheid platteland (krimp, 

wonen, welzijn); integraal karakter; ruimtelijke kwaliteit, hergebruik, transformatie; Friese 

Waddenkust, Waddenzee, erfgoed. 

 

Als kansrijk worden gezien: Interreg V (natuur, landschap en milieu, aansluiting met Duitsland); 

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) (thema’s landbouw, water, natuur); Leader 

(projecten door en voor bewoners op het gebied van cultuurhistorie en landbouw); Stichting 

ANWB fonds (recreatie); Postcodeloterij; Infrastructuurfonds (Grândyk naar de pier); Regeling 

bijzondere subsidies waterketen en water beheren (realisatie kunstwerken en levende dijk); 

Rabobank NO Fryslân; Waddenfonds; Programma Natuur en Landschap of Programma 

Ruimtelijke kwaliteit of Fryslân Topattractie van de Provincie Fryslân. 

 

In het recent vastgestelde Investeringskader Waddengebied van de Waddenprovincies 

wordt Holwerd aan Zee ook expliciet benoemd. Met name het combineren van 
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kustverdediging met natuurontwikkeling, vismigratievoorzieningen, cultuurtoerisme en 

duurzame landbouw biedt perspectief om te komen tot een vitale kust. Het burgerinitiatief 

Holwerd aan Zee biedt volgens het Investeringskader kansen voor een dergelijke 

integrale benadering. 

 

Kansen vanuit private fondsen 

Door adviesbureau CAZ is een analyse van mogelijke private fondsen uitgevoerd (Holwerd aan 

Zee. Aanvullende financiële mogelijkheden, geboden door private fondsen. Een verkenning voor 

de deelprojecten, zoals: Hotel Holwerd, Sense of Place, (zorg)toerisme, onderwijs en hergebruik 

waddenslib, CAZ, juli 2016). 

 

In de rapportage van CAZ wordt aan de hand van een aantal deelprojecten een eerste overzicht 

gegeven van de mogelijkheden die particuliere fondsen kunnen bieden. CAZ concludeert dat die 

mogelijkheden er zeker zijn, maar dat er nog veel onzekere factoren zijn om de feitelijke 

bijdrage te kunnen onderbouwen. Concurrentie van andere grote projecten, voorkeuren van 

fondsbestuurders en maatschappelijke ontwikkelingen zijn moeilijk in te schatten en spelen 

zeker mee in de beslissing van een fonds om wel of niet te honoreren. Daarom is deze 

verkenning niet meer dan een ruwe inschatting. Gezien het project, de inzet en het draagvlak 

lijkt vanuit regionale fondsen een totaalbijdrage tussen de €200.000.- en € 750.000,- zeker 

haalbaar voor de deelprojecten. 

 

Het rapport geeft een overzicht van grote landelijke en regionale Friese fondsen. Daarnaast 

doet het rapport een aantal aanbevelingen: 

 

- Particuliere fondsen werken vaak met een bredere doelstelling dan de deelprojecten. 

Gezien die doelstelling zullen sommige fondsen daarom ingezet kunnen worden voor 

meerdere thema’s. Dit geldt met name voor de onderdelen Hotel Holwerd en Sense of 

Place. Deze twee deelprojecten bieden volop mogelijkheden om aangeboden te worden 

aan de grotere landelijk opererende fondsen. 

- Holwerd aan Zee is een groot en ambitieus project is. Veel particuliere fondsen willen 

zich graag kunnen onderscheiden in de door hen gesteunde projecten. In geval van 

projecten van het formaat zoals Holwerd aan Zee, zijn er fondsen die niet zullen willen 

honoreren, omdat ze zich niet in de totale omvang terug herkennen. Dat geldt met 

name voor de kleinere Friese fondsen. CAZ beveelt aan om toch deze regionale 

fondsen uit te nodigen en deelgenoot te maken voor specifieke onderdelen van het 

plan.  

- Holwerd aan Zee heeft een goede uitstraling en een goede pers: een enthousiaste 

werkgroep, een helder project, een breed draagvlak, mooie samenwerkingspartners en 

ambitie. Dergelijke uitgangspunten worden in de fondsenwereld serieus genomen. Zo 

zijn er voor Holwerd aan Zee voldoende aanknopingspunten.  

 

Het rapport is een momentopname. Wanneer de plannen zover zijn uitgewerkt dat er 

fondsaanvragen gedaan zouden kunnen worden, zal er opnieuw bekeken moeten worden welke 

mogelijkheden nog aansluiten, welke niet en welke nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan. 
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Naast de regionale fondsen zien partijen als de Vogelbescherming en Waddenvereniging 

kansen om een aanvraag in te dienen richting andere grote niet regionale institutionele en 

particuliere fondsen, zoals de Postcodeloterij of Europese fondsen.  

 

Bereidheid private partijen  

Voorafgaand aan dit MIRT-onderzoek is door verschillende private partijen belangstelling 

getoond voor het project Holwerd aan Zee. Door de Stichting Holwerd aan Zee is samen met 

Adema Architecten gesproken met partijen uit de Leisure markt die hun naam willen verbinden 

aan Holwerd aan Zee voor de verhuur van mogelijke vakantiewoningen en beheer van deze 

woningen c.q. vakantiepark. In dat kader heeft een partij schriftelijk aangegeven graag vanuit 

haar expertise en kennis van de verblijfsrecreatie een bijdrage te willen leveren aan Holwerd 

aan Zee. Volgens deze partij is Holwerd aan Zee gelet op concurrentie in de nabije omgeving 

van Holwerd voldoende onderscheidend in de verblijfsrecreatie. “ Als vanuit het ‘Friese Terpen 

concept’ verder wordt ontwikkeld met een juiste bijpassende woning geeft dit naast een impuls 

aan de omgeving ook een impuls in de markt vanwege de hoge mate van onderscheidend 

vermogen.”  In het vervolgtraject wil deze partijen ook kijken op welke wijze zij een aanvulling 

kan zijn en input kan geven aan de verdere planontwikkeling van Holwerd aan Zee. 
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5.8. Voorlopige conclusie haalbaarheid Holwerd aan Zee 

Voorlopige conclusie haalbaarheid Holwerd aan Zee 

Ambitieus, integraal en van onderop 

Holwerd aan Zee is een aansprekend ambitieus en integrale gebiedsontwikkeling, waarin 

toerisme, kust- en waterbeheer, natuurontwikkeling en leefbaarheid onlosmakelijke 

onderdelen vormen. 

 

Bijdrage aan een beleefbare Waddenkust 

Holwerd aan Zee blijft prikkelend en draagt bij aan destinatie ontwikkeling van de 

waddenkust. Daarmee sluit Holwerd aan Zee goed aan bij de opgave voor de realisatie van 

meer beleefbare plekken langs de Waddenkust. Naast de planontwikkeling van Holwerd 

aan Zee, gaat het dan ook om de bredere ontwikkeling, ontsluiting en beleefbaar maken 

van de kust  

 

Passende werkgelegenheid en bijdrage aan leefbaarheid 

Het type bedrijvigheid (recreatie-zorg) waarop Holwerd aan Zee zich richt, sluit aan bij de 

opgave die er ligt vanuit werkgelegenheid, met name in het middelbare en lagere 

opleidingssegment. Werknemers in dergelijke functies wonen vaak in de buurt van hun 

werk. De werkgelegenheid zal dus waarschijnlijk ten goede komen aan Noordoost Fryslân. 

De MKBA laat zien dat extra werkgelegenheid leidt tot leefbaarheidsbaten. Naast de 

recreatiebaten gaat het dan om het baten uit het behoud van voorzieningen en om 

erfgoedbaten (behoud van gebruikswaarde vastgoed en daarmee vermeden 

vastgoedwaardedaling door leegstand en negatieve uitstralingseffecten naar bewoonde 

woningen). 

 

Focus op de specifieke doelgroep 

Holwerd aan Zee kan voorzien in de geconstateerde potentie voor verblijfsrecreatie, mits 

toegepast op de juiste doelgroep (cultuurtoerist, beleving, hoogwaardig). Er is (afhankelijk 

van de doelgroep) onbenut potentieel: tussen 550 en 8600 bedden. Op grond van de 

beschikbare visualisaties lijkt vanuit ruimtelijk kwaliteit een aantal circa 1.000 extra bedden 

in Holwerd zo’n beetje het maximum. 

Het type verblijfstoerisme dat voorzien wordt past bij de doelgroep: cultuurtoerist, beleving, 

hoogwaardig. Een combinatie van de waddenbeleving en een maritieme sfeer bij het dorp 

wordt als een duidelijke meerwaarde gezien. 

De doelgroep die vanuit Ameland ‘een dagje Holwerd doet’ wordt niet als groot gezien, 

evenals de doelgroep watersporters die van de Waddenzee, via Holwerd naar de Friese 

meren vaart (en omgekeerd). Het gaat dus meer om de maritieme sfeer dan om de 

doorvaart. 

 

Bijdrage aan hoogwatervlucht- en broedplaatsen en natuurbeleving 

Holwerd aan Zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven vanuit natuur (met 

name vanuit de opgave realisatie hoogwatervlucht- en broedplaatsen (mits goed ingericht) 

en bijdragen aan de beleving van het Werelderfgoedgebied Waddenzee. Een nieuwe 
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verbinding bij Holwerd biedt een kans voor het ontwikkelen van een nieuwe overgang 

tussen zoet en zout en het ontwikkelen van een vrije verbinding voor diadrome (heen een 

weer trekkende) en estuariene vissoorten. 

 

Meer natuurlijke verbinding met de kwelder nodig 

Met de huidige plannen gaat de spoelgeul niet bijdragen aan de doelstellingen voor behoud 

en versterking van de kwaliteit van de bestaande kwelder. Een meer natuurlijke brede geul 

met flauwe taluds staat op gespannen voet met een effectieve werking van de spoelgeul 

(smal en recht). Vanuit de natuurwetgeving is vergunningverlening moeilijk, met name door 

het als redelijk omvangrijk ingeschatte (permanente) habitatverlies door de aanleg van de 

spoelgeul. 

 

Zonder geleiding beperkte effectiviteit spoelmeer op vermindering baggerbezwaar  

Een spoelmeer kan bijdragen aan het oplossen van het verminderen van de 

baggerproblematiek, maar alleen als de waterstroom uit het spoelmeer daadwerkelijk door 

de vaargeul gaat lopen. De stroming komt echter maar beperkt ten goede komt aan de 

vaargeul en kan daarmee de geul onvoldoende schoonspoelen. Zonder geleidedammen 

stroomt het water uit over de relatief laag gegelegen getijdeplaten van de Waddenzee. 

Daarmee zou een spoelmeer minder effectief zijn dan aanvankelijk ingeschat. Daar komt bij 

dat, bij de bestaande geulligging, het water uit het spoelmeer bij de kop van de veerdam 

een haakse bocht moet maken. Geleidewerken die het spoelwater binnen de vaargeul 

houden, zullen daarom de effectiviteit mogelijk kunnen vergroten. 

Tegelijk wordt in het open planproces geconcludeerd dat voor de lange termijn (>2030) 

andere lange termijn oplossingen nodig zijn voor het een goede bereikbaarheid van 

Ameland en een duurzaam beheer van de vaargeul.  

 

Kansen voor innovatieve dijkconcepten nader te verkennen 

Holwerd aan Zee biedt mogelijk kansen voor innovatieve oplossingen, te weten een brede 

dijk en een multifunctionele dijk. Daarbij is het van belang dat de ingrepen goed op elkaar 

aansluiten. De plannen van Holwerd aan Zee betekenen ook een gat in de dijk; dit brengt 

beheerrisico's met zich mee. Ondanks dat elk ontwerp, een (waterkerend) kunstwerk of een 

dijklichaam moet voldoen aan de geldende ontwerprichtlijnen vergt de ingreep meer 

afstemming in organisatie en beheer dan een gesloten waterkering als een dijk.  

Vanuit het watersysteem heeft Holwerd aan Zee consequenties (met name voor de hudige 

verziltingsbestrijding). Deze zijn ook in een nieuwe situatie te optimaliseren. 

 

Kosten 

Herberekening van de kosten leidt tot een bedrag van 131mln. aan aanlegkosten van 

Holwerd aan Zee. Door het stadium waarin het project zich bevindt, is de raming gedaan 

met de nodige aannames. Gecombineerd met de risico-opslagen kan ervan uit worden 

gegaan dat de raming een bovengrens is. Naarmate het project concreter wordt kunnen de 

risico-opslagen verder worden verlaagd. De benodigde kunstwerken, vastgoed en 

grondwerk (het meer, de toegangsgeul, de verbrede Holwerdervaart en de aanleg van 

terpen en kades) zijn de grootste kostenposten. Ook de afvoer van overtollige grond is een 

grote kostenpost. Het goedkoopst is het om grond in het werk zelf te verwerken. Ook de btw 
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behelst een groot aandeel in de kosten. Provincies en gemeenten kunnen de btw op 

infraprojecten deels compenseren. Op voorhand is nog niet te zeggen welk deel van de btw 

hiervoor in aanmerking komt.  

 

Belangstelling uit de markt en financieringsmogelijkheden 

Vanuit de markt is zeker belangstelling voor Holwerd aan Zee. Ook zonder gat in de dijk 

wordt Holwerd aan Zee door een speler in de Leisure markt, door het perspectief van 

‘Friese terpen’ gezien als een impuls aan de omgeving, als ook een impuls in de markt 

vanwege de hoge mate van onderscheidend vermogen. 

Ook vanuit private (regionale) fondsen is belangstelling voor Holwerd aan Zee. Daarbij gaat 

het vanwege de regionale uitstraling en omvang vooral om relatief ‘kleine’ onderdelen van 

het plan, zoals Hotel Holwerd en Sense of Place.  Ook partijen als Vogelbescherming en 

Waddenvereniging zien kansen voor financiering vanuit institutionele en private fondsen. 

Het Plan Holwerd aan Zee, met name daar waar het gaat om het versterken van de 

waddenbeleving en vitale kust, past goed binnen opgave van het Investeringskader 

Waddengebied. 
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6. ‘Variant B’ 

 

Op 6 september 2016 zijn tussenresultaten besproken van het modelonderzoek naar de werking 

van de spoelgeul. Daarin heeft de Stuurgroep aangegeven te hechten aan een reflectie van de 

Kennistafel morfologie op de resultaten van het modelonderzoek. Tegelijk heeft de Stuurgroep 

gevraagd om een ‘variant B’. Dit omdat het verminderen van het baggerbezwaar door het 

aanleggen van een spoelmeer de belangrijkste kostendrager was van Holwerd aan Zee in het 

kader van de MKBA en de Haalbaarheidsstudie. 

 

In samenwerking met Adema Architecten heeft de Stichting Holwerd aan Zee een variant 

opgesteld, zonder een groot spuiwerk en vaarverbinding door de dijk en de aanleg van een 

brede spoelgeul. 

 

Variant B gaat uit van dezelfde ambitie als bij de start van Holwerd aan Zee, nl.: ‘Leefbaarheid, 

banen en omzet in Holwerd en Noordoost Fryslân! Het is ook een ‘praatplan’ dat flexibel is en 

verder met de bewoners, private investeerders, overheden en stakeholders moet worden 

uitgewerkt.  

6.1. Uitgangspunten en elementen 'Variant B' 

Belangrijke uitgangspunten van deze variant zijn: 

 

- Het naar binnen halen van het het Wad en kwelderlandschap door de aanleg van een 

ondiep ‘beleefmeer’ met (gedempt) eb en vloed 

- De realisatie van bijzondere Waddenbeleving en – overnachtingsplaatsen (de wadden 

of ‘kwelderlodge’) 

- Het laten zien van de ontstaangeschiedenis van het landschap (terpen, dijken) 

- Het opwaarderen en laten zien van de cultuurhistorie van Holwerd 

- De realisatie van beleefbare brakke natuur met ruimte voor vogels 

- Het benadrukken van het maritiem karakter van Holwerd 

- Holwerd aan Zee als topattractie aan de rand van het Werelderfgoed, als ‘ hotspot’, 

startplaats en katalysator voor een vitale kust in Noordoost Fryslan 

- Een gefaseerde ontwikkeling 

- Bouwen op bestaande infrastructuur 

 

Elementen (en verschillende t.o.v. het oorspronkelijke plan Holwerd aan Zee) hierin zijn: 

 

- De aanleg van een duiker (i.p.v. een spuiwerk en schutsluis) 

- De aanleg van een ondiep beleefmeer aan de binnenkant (i.p.v. een spoelmeer) 

- De realisatie van 160 kwalitatief hoogwaardige vakantiewoningen 

- Het aansluiten van het beleefmeer via de duiker op een natuurlijke geul/priel buitendijks 

- De realisatie van een binnen- en buitenhaven (i.p.v. een vaarverbinding door de dijk) 

- Beperkte verhoging binnendijks van de kaden (spoelmeer+1m., beleefmeer: +0,5) 
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Belangrijke elementen in het plan blijven: 

 

- Realisatie van verblijfsrecreatie (hoogwaardig, kwalitatief, niet intensief) 

- Opwaardering van de Holwerdervaart (en bruggen) 

- Realisatie van wandelroutes en verbinden binnen- en buitendijks voor natuur- en 

cultuurbeleving 

- Cultuur in het landschap (‘dijk van een wijf’)  

- Boulevard 

- Het Waddenhotel 

- Kansen voor multifunctionele en brede dijk 

- Kansen voor zilte teelt 

 

De opwaardering van de pier naar een Waddenbeleving, nieuwe innovatieve vormen van 

vervoer en aansluiting op de boot en verplaatsen van parkeergelegenheid zal nader verkend 

moeten worden. Deze vallen dit moment buiten de scope van deze nieuwe variant. 

 
Figuur 14 - Holwerd aan Zee: Variant B (bron: Stichting Holwerd aan Zee / Adema Architecten) 

6.2. Globale beoordeling 'Variant B' 

 ‘Variant B’ is in korte tijd ontwikkeld, als antwoord op de resultaten van de modelstudie naar de 

effectiviteit van het spoelmeer. Deze variant is ook nog niet uitontwikkeld en op dit moment een 

‘praatplan’ dat flexibel is en verder met de bewoners, private investeerders, overheden en 

stakeholders moet worden uitgewerkt. De beoordeling van deze variant is globaal en is 

uitgevoerd op basis van binnen dit MIRT-onderzoek uitgevoerde deelonderzoeken, de 

bespreking met stakeholders en verschillen en overeenkomsten met het oorspronkelijke plan.  
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Globale beoordeling ‘Variant B’ 

Ambitie blijft: leefbaarheid, omzet en banen 

Doelstelling van het oorspronkelijk plan Holwerd aan Zee was: leefbaarheid, omzet en 

banen. Die ambitie blijft met deze nieuwe variant overeind. Het verschil is met name het 

ontbreken van een directe vaarverbinding tussen de Waddenzee, via Holwerd, naar de 

Friese meren. Het spoelmeer (incl. spuiwerk en spoelgeul) was middel om bij te dragen aan 

het verminderen van het baggerbezwaar en daarmee de belangrijkste kostendrager. Deze 

ontbreekt in deze variant.  

 

Sterkere focus op Waddenbeleving 

Met variant B wordt een sterke focus gelegd op de (binnendijkse) waddenbeleving. Evenals 

het oorspronkelijke plan Holwerd aan Zee draagt ook deze variant bij aan de gewenste 

destinatie ontwikkeling van de Waddenkust. Daarmee sluit het goed aan bij de opgave voor 

de realisatie van meer bereikbare en aantrekkelijke plekken langs de Waddenkust voor de 

beleving van het Werelderfgoed. 

 

Focus op de cultuurtoerist 

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee lijkt met deze variant er 

een sterkere focus op de cultuurtoerist en de (binnendijkse) beleving van het Waddenzee. 

Tegelijk zal deze variant mogelijk minder tot de verbeelding spreken van de (dag)toerist 

daar waar het gaat om het ontbreken van het spoelmeer en de grootschalige opening in de 

dijk. Ook de doorvaart van de Waddenzee, via Holwerd naar de Friese meren ontbreekt. 

Echter die doelgroep werd door Elzinga en Ecorys als relatief klein ingeschat. Met het 

inrichten van een binnendijkse haven en boulevard, de opwaardering van de 

Holwerdervaart en een buitendijkse aanlegvoorziening heeft deze variant wel de ambitie 

het martitiem karakter van Holwerd te laten zien. 

 

Het type verblijfstoerisme dat voorzien wordt past bij de doelgroep: cultuurtoerist, beleving, 

hoogwaardige accomodaties. Een combinatie van waddenbeleving en een maritieme sfeer 

bij het dorp, wordt evenals bij Holwerd aan Zee als een duidelijke meerwaarde gezien. Ook 

kan deze variant voorzien in het beddentekort, mist toegepast op de juiste goede doelgroep. 

Ook het type bedrijvigheid (recreatie-zorg) is vergelijkbaar met de oorspronkelijke plannen 

voor Holwerd aan Zee en sluit aan bij de opgaven die er ligt vanuit werkgelegenheid, met 

name in het middelbare en lagere opleidingssegment. 

 

Ontwerpopgave 

Vanuit ruimtelijke kwaliteit blijft de vormgeving en ruimtelijk inpassing van de ‘terpen’ een 

belangrijke ontwerpopgave. Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan 

Zee zijn de kansen en aandachtspunten vergelijkbaar. Qua ruimtebeslag en intensiteit lijkt 

deze variant minder intensief. 

 

Meerwaarde voor natuur  

Vanuit natuur is er een sterkere focus op een ondiep zilt of brakwatermeer, met een 

gedempt getij en duidelijker meerwaarde voor natuur. Doordat sprake zal zijn van minder 
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grote schommelingen in het waterpeil, en het meer minder diep zal zijn, biedt het mogelijk 

meer kansen voor broedeilanden. Ook is een natuurlijker aansluiting op de kwelders 

buitendijks mogelijk, daar waar bij Holwerd aan Zee een meer steile en rechte spoelgeul 

noodzakelijk is om effectief te kunnen zijn, ten koste van de bestaande kwelder. Vanuit de 

natuurwetgeving lijkt deze variant kansrijk. In hoeverre deze variant ook tot meer of minder 

kansen leidt voor vismigratie is nog onduidelijk. Enerzijds zal de opening door de dijk een 

stuk kleiner zijn, anderzijds ging Holwerd aan Zee uit van het tijdelijk vasthouden van water 

bij eb en vervolgens met hoge uitstroomsnelheden loslaten van het water. 

 

Geen directe relatie met de vaargeul 

Doordat er in deze variant geen sprake meer is van een spoelmeer en spoelgeul is er geen 

directe relatie meer met het verminderen van het baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd- 

Ameland. Daarmee is de realisatie minder afhankelijk van de voortgang van het open 

planproces Holwerd-Ameland. Tegelijk kunnen de lange termijn oplossingen vanuit het open 

planproces (bv. andere locatie spoelmeer of innovaties in vervoer, ander omgaan met 

parkeren, etc.) invloed hebben op de ontwikkeling van Holwerd.  

Deze variant zal mogelijk wel leiden tot een aanvullende slibopgave in het ‘beleefmeer’ zelf 

(vergelijkbaar met bijvoorbeeld Polder Breebaart). Voor Polder Breebaart wordt gekeken 

naar nieuwe toepassingen van slib. Wellicht dat die kansen zich hier ook voordoen. 

 

Kansen voor innovatieve dijkconcepten verder verkennen 

Variant B biedt, evenals de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee, kansen voor het 

nieuwe innovatieve oplossingen voor waterveiligheid (brede dijk en multifunctionele dijk), 

mits de ingrepen in de tijd goed op elkaar aansluiten. Die kansen moeten wel actief 

opgezocht worden. Bij het oorsponklijke plan als bij de nieuwe variant blijft de beleving en 

ontsluiting van de dijk een belangrijke opgave. 

Wanneer het gaat om de risico’s door het niet tijdig sluiten (door technisch- of menselijk 

falen) van het kunstwerk, zijn er geen verschillen tussen een groot doorlaat en een klein 

doorlaatwerk. Door een meer gedempt tij in het binnenmeer kan de (regionale) waterkering 

rondom het meer wel lager zijn. 

Vanuit het watersysteem heeft ook deze variant consequenties (met name voor de huidige 

verziltingsbestrijding). Doordat sprake is van een minder grote uitslag in getij en minder 

diep ontgraven, worden de effecten wel minder groot ingeschat (minder druk naar de 

omgeving). 

 

Kosten blijven (maar wel iets lager) 

Zowel bij Holwerd aan Zee (op basis van het uitgevoerde modelonderzoek) als bij deze 

variant zijn de besparingen op het verminderen van de baggerwerkzaamheden geen 

kostendrager. De leefbaarheids- en recreatiebaten worden vergelijkbaar ingeschat. 

Een eerste beoordeling leidt tot een kosteninschatting van 112 mln. (uitgaande van een 

duiker). Evenals bij Holwerd aan Zee wordt er van uitgegaan dat de raming, door het 

stadium waarin het project zich bevindt en de gebruikte risico-opslagen, een bovengrens is. 

Naarmate het project concreter wordt kunnen de risico-opslagen verder worden verlaagd. 

Ook voor deze variant geldt dat provincies en gemeenten de btw op infraprojecten deels 
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compenseren. Op voorhand is nog niet te zeggen welk deel van de btw hiervoor in 

aanmerking komt. 

De grootste kostenposten (kunstwerken, vastgoed en grondwerk) zijn in deze variant maar 

beperkt lager. Daarbij is in de berekeningen ervan uitgegaan dat de aanleg van een duiker 

maar beperkt goedkoper is (de dijk moet ook voor een duiker eerst open). Verder is 

vastgoed nog steeds een grote kostenpost evenals de afvoer van overtollige grond. Ook 

hier geldt dat de scope van het project grote invloed heeft op de kosten. 

 

Belangstelling uit de markt en financieringsmogelijkheden 

Vanuit de markt is zeker belangstelling voor variant B. Ook zonder gat in de dijk wordt deze 

variant door een speler in de Leisure markt, door het perspectief van ‘Friese terpen’, gezien 

als een impuls aan de omgeving en een impuls in de markt vanwege de hoge mate van 

onderscheidend vermogen. 

Deze variant, met name daar waar het gaat om de versterking van de waddenbeleving en 

vitale kust, past goed binnen de opgave van het Investeringskader Waddengebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee, eindconcept 20 december 2016 61 

7. Andere varianten 

 

Parallel aan de verdere analyse van de haalbaarheid van Holwerd aan Zee zijn mogelijke 

alternatieve oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Met de Stichting Holwerd aan Zee, 

stakeholders, projectteam en 'nieuwe denkers' zijn tijdens 7 en 8 juni jl. de mogelijke andere 

oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Centrale vraag was:  

 

"Hoe versterken we de sociaaleconomische vitaliteit van Noordoost Fryslân" of "Hoe versterken 

we de verbinding tussen Holwerd e.o. met het Werelderfgoed en het achterland, om de 

sociaaleconomische vitaliteit van Noordoost Fryslân te versterken?"  

  

Uit deze brainstorm kwam een aantal nieuwe oplossingsrichtingen als denklijnen: 

 

Een vitale kust - startplaats Holwerd. Investeer (naast de verbinding tussen de 

Waddenzee, via Holwerd naar het achterland, en omgekeerd) ook in de verbindingen 

langs de kust en tussen de dorpen. Dan gaat het niet alleen om infrastructuur 

(fietspaden, wandelroutes), maar ook om het beleefbaar maken van de dijk, het 

zichtbaar maken van de dorpen, de gezamenlijke ontstaansgeschiedenis van de dorpen 

en het landschap, ontwikkeling (en openstelling) van horeca en gebiedseigen 

restaurants, kunst en cultuur routes, story-telling, arrangementen langs de kust, etc.  

 

Beleef de Wadden. Versterken van de beleving van het UNESCO-Werelderfgoed 

binnendijks. Genoemd zijn onder meer: het beter benutten van de dijk, realisatie va een 

binnendijks vogelparadijs van internationale allure, kwalitatief hoogwaardige 

zelfvoorzienende ‘waddenhutten’, aanleg van een brakwaterzone, kleinschalige 

verbindingen binnendijkse en buitendijks, buitendijks kunst in het landschap, 

‘vogelboulevard’ etc. 

 

Holwerd Maritiem. Versterking van het maritieme karakter van Holwerd door meer 

grootschalige recreatiemogelijkheden, realisatie van recreatiewoningen, aanleg van een 

zoetwatermeer, ‘watersportboulevard’. Geen gat in de dijk. 

 

Terminal Holwerd-Ameland. Daarbij gaat het om het verleggen van het 

‘incheckmoment’ door het verplaatsen van de parkeervoorziening voor/bij het dorp en 

voorzieningen, het aantrekkelijker maken van de pier die recht doet aan een 

Waddenbeleving en innovaties in het vervoer (niet alleen de boot, maar ook het 

transport/aansluiting tussen het dorp en de boot, en innovaties in voor- en natransport). 

 

Kansen voor ondernemerschap. Faciliteer, ondersteun, stimuleer ‘ondernemerschap’. 

Kansen voor ondernemers, inzet digitale middelen, stimuleren/begeleiden ondernemers 

bv. bij het opknappen van oude panden, creëer experimenteerruimte en 

innovatieplekken. 

 

Governance. Daarbij ging het onder meer om het versterken van organisatiekracht om 

projecten/initiatieven te versnellen, het creëren van ‘eigenaarschap’ van bewoners bv. 
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door oprichting van een coöperatie-model, het inzetten van Holwerders als 

ambassadeurs en het versterken van de samenwerking tussen ondernemers en het 

creëren van experimenteerruimte. 

 

De oplossingsrichtingen zijn deels onderscheidend ten opzichte van de plannen voor Holwerd 

aan Zee, deels ook aanvullend op Holwerd aan Zee en elkaar. Daar waar Holwerd aan Zee 

uitgaat van een groot spoelwerk en vaarverbinding door de dijk, gaan ‘Beleef de Wadden’ en 

‘Holwerd Maritiem’ uit van een kleine (duiker) resp. geen open verbinding naar de Waddenzee. 

Voor de oplossingsrichting ‘Vitale kust - startplaats Holwerd’ werd tijdens de 24-uur vooral 

aanbevolen te starten met de uitvoering van projecten (“sommige projecten hoeven niet te 

wachten op het grote inrichtingsplan”) en te starten met een gezamenlijke programmatische 

ontwikkeling en uitvoering van projecten langs de Waddenkust. De oplossingsrichtingen ‘kansen 

voor ondernemerschap’ en ‘governance’ werden vooral als aanvullend, maar noodzakelijk 

gezien om op korte termijn op te pakken. 

 

De verschillende elementen van de oplossingsrichtingen en andere suggesties uit de 24-uurs 

zijn weergegeven in Bijlage 3. Hieronder zijn de verschillende (fysieke) oplossingsrichtingen 

schetsmatig weergegeven. 

 

  

Figuur 15a t/m 15f - Schetsmatige verbeelding van fysieke oplossingsrichtingen uit de 24 uurs (bron: 
schetsontwerp & Wing)  
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8. Conclusie en aanbevelingen 

8.1. Probleemanalyse, andere opgaven en voorlopige haalbaarheid 

In essentie is de achterliggende opgave het versterken van de leefbaarheid en de 

sociaaleconomische betekenis van het dorp Holwerd en Noordoost Fryslân. Daarnaast spelen 

er andere opgaven in het gebied.  

 

In Noordoost Fryslân is de bevolking de afgelopen jaren (2011-2015) afgenomen met 

percentages die boven het landelijke en provinciale gemiddelde liggen. Op termijn zorgt een 

verdere bevolkingskrimp en vergrijzing voor een afname van het draagvlak voor voorzieningen 

in het dorp. Door individualisering en eenoudergezinnen is de verwachting dat het aantal 

huishoudens de komende jaren nog toeneemt, maar op de lange termijn afneemt. Ook het 

aantal banen neemt af vanaf 2008. Met het economisch herstel is nog steeds sprake van een 

jaarlijks banenverlies en het aantal werkzoekenden neemt toe. 

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector in het Waddenkustgebied, met veel potentie. 

Trends over de langere termijn laten zien dat de werkgelegenheid in deze sector zich sterker 

ontwikkelt dan de regionale economie als geheel. Uit de analyse naar de toeristische potentie 

van Holwerd aan Zee blijkt echter dat het aandeel banen in de horeca en logies in Dongeradeel 

fors onder het gemiddelde voor de waddenkustgemeenten ligt, wat een mogelijke bevestiging is 

van het onbenutte potentieel. Het type bedrijvigheid (recreatie-zorg) waarop Holwerd aan Zee 

zich richt, sluit dan ook goed aan bij de opgave die er ligt vanuit werkgelegenheid, met name in 

het middelbare en lagere opleidingssegment. 

 

Langs de Waddenkust is het aanbod van goed bereikbare, aantrekkelijke locaties waar de 

toerist het Werelderfgoed ook echt kan beleven beperkt. Er ligt dan ook een opgave om meer 

aantrekkelijke locaties te creëren. De potentiele doelgroep betreft de ‘cultuurtoerist’ die 

behoefte heeft aan kwaliteit, beleving van het Waddengebied en interessante plekken. Holwerd 

aan Zee sluit daar goed bij aan. 

 

Holwerd aan Zee kan voorzien in de geconstateerde potentie voor verblijfsrecreatie, mits 

toegepast op de juiste doelgroep (cultuurtoerist, beleving, hoogwaardig). Er is (afhankelijk van 

de doelgroep en berekeningswijze) een onbenut potentieel van tussen de 550 en 8600 bedden. 

Vanuit ruimtelijk kwaliteit lijkt een aantal van 1000 extra bedden in Holwerd het maximum. 

 

Holwerd aan Zee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opgaven vanuit natuur, met name 

door de realisatie van hoogwatervlucht- en broedplaatsen, en bijdragen aan de beleving van het 

Werelderfgoed Waddenzee. Een nieuwe verbinding bij Holwerd biedt ook een kans voor het 

ontwikkelen van een nieuwe overgang tussen zoet en zout en het ontwikkelen van een vrije 

verbinding voor vissen. 

 

De aanleg van een spoelgeul (smal en recht voor een zo effectief mogelijk werking) staat op 

gespannen voet met de doelstelling op grond van N2000 voor behoud en versterking van de 
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kwaliteit van de bestaande kwelder. Vanuit de natuurwetgeving is vergunningverlening moeilijk, 

met name door het permanente habitatverlies door de aanleg van de spoelgeul. Vanuit natuur 

heeft aansluiting op een meer natuurlijke geul met flauwe taluds de voorkeur. 

 

In de Haalbaarheidsstudie Holwerd aan Zee is het verminderen van het baggerbezwaar in de 

vaargeul Holwerd-Ameland door de aanleg van een spoelmeer als een belangrijke kostendrager 

genoemd. Uit modelonderzoek in het kader van het open planproces en bespreking daarvan 

door experts in een 2e-Kennistafel blijkt dat een spoelmeer mogelijk kan bijdragen aan het 

verminderen van de baggerproblematiek, maar alleen als de waterstroom uit het spoelmeer 

daadwerkelijk door de vaargeul gaat lopen. Verwacht wordt dat geleidedammen nodig zijn om 

de extra stroming uit het spoelmeer voldoende door de vaargeul te geleiden. Ook is 

vermoedelijk een groter spuiwerk en groter spoelmeer nodig om een voldoende gunstig effect 

op het vaargeulonderhoud te krijgen. Wel zou een spoelmeer kansen kunnen bieden voor het 

open houden van de spoelgeul. Vanuit de Stuurgroep Holwerd aan Zee is ook geconcludeerd 

om verder onderzoek naar het spoelmeer en eventuele varianten daarop via het open 

planproces te laten lopen bij het zoeken naar lange termijn oplossingen voor een duurzame 

bereikbaarheid van Ameland. De variant van een spoelmeer aan de westkant van Holwerd kan 

daar ook in meegenomen worden. 

 

De waterveiligheidsopgave richt zich op de korte termijn op het herstellen/versterken van de 

huidige bekleding van de dijk. Vanaf 2017 start een nieuwe beoordelingsronde voor het in beeld 

brengen van de lange termijn veiligheidsopgave. Uiterlijk 2022 zal duidelijk moeten zijn of er bij 

Holwerd een versterkingsopgave ligt (hoger en breder) en welke er kansen liggen voor 

innovatieve oplossingen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de mogelijkheden van een groene 

brede dijk of een multifunctionele dijk. 

8.2. Doorontwikkelen Holwerd aan Zee 

De ambitie van Holwerd aan Zee is “leefbaarheid, omzet en banen in Holwerd en Noordoost 

Fryslân”. Vanuit die ambitie en de voorlopig blijvende onzekerheid over de relatie met de 

vaargeul Holwerd- Ameland, is door de Stichting een ‘variant B’ van Holwerd aan Zee 

ontwikkeld. Een variant die uitgaat van dezelfde ambitie, maar zonder directe vaarverbinding 

naar de Waddenzee. Het spoelmeer en spoelwerk in de dijk ontbreekt in deze variant. 

 

Met deze variant wordt een sterke focus gelegd op de waddenbeleving door het naar binnen 

halen van het Wad en kwelderlandschap door de aanleg van een zilt ‘beleefmeer’ en de 

realisatie van bijzondere verblijfsrecreatie (‘wadden- of kwelderlodges’). Evenals het 

oorspronkelijke plan Holwerd aan Zee draagt deze variant bij aan het creëren van bereikbare 

en aantrekkelijke locaties langs de Waddenkust om het Werelderfgoed te beleven.  

 

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee ligt met deze variant er een 

sterkere focus op de cultuurtoerist die gericht is op natuurbeleving, rust en hoogwaardige 

verblijfsaccomodatie. Met het inrichten van een binnendijkse haven en boulevard, de 

opwaardering van de Holwerdervaart en een buitendijkse aanlegvoorziening heeft deze variant 

de ambitie het maritiem karakter van Holwerd te laten zien. Het type bedrijvigheid (recreatie-
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zorg) is vergelijkbaar met de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee en sluit aan bij de 

opgave die er ligt vanuit werkgelegenheid. 

 

De aanleg van een zilt ‘beleefmeer’ of brakwatermeer, met een gedempt getij heeft een 

duidelijke meerwaarde voor natuur. Doordat sprake zal zijn van minder grote schommelingen in 

het waterpeil, en het meer minder diep zal zijn, biedt het mogelijk meer kansen voor 

broedeilanden. Ook is een natuurlijker aansluiting op de kwelders buitendijks mogelijk. 

 

Omdat in deze variant geen sprake is van een spoelmeer ter vermindering van het 

baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd-Ameland, is de realisatie niet meer direct afhankelijk 

van de keuzes rond de toekomstige bereikbaarheid van Ameland. Tegelijk wordt aanbevolen om 

bij het zoeken naar lange termijn oplossingen rond de toekomstige bereikbaarheid van Ameland 

de ambitie en gewenste ontwikkeling van Holwerd mee te nemen (bijv. inzet van een spoelmeer 

bij keuze andere vaarroute, innovaties in vervoer, anders omgaan met parkeren, etc.).  

 

Deze variant biedt, evenals de oorspronkelijke plannen voor Holwerd aan Zee, kansen voor het 

nieuwe innovatieve oplossingen voor waterveiligheid (brede dijk en multifunctionele dijk), mits 

de ingrepen in de tijd goed op elkaar aansluiten. Die kansen moeten wel actief opgezocht 

worden. Zowel in het oorsponkelijke plan als bij deze variant blijft de beleving en ontsluiting van 

de dijk een belangrijke opgave. 

 

Bij deze variant zijn de besparingen op het verminderen van de baggerwerkzaamheden geen 

kostendrager. De leefbaarheids- en recreatiebaten worden vergelijkbaar ingeschat. Een eerste 

beoordeling leidt tot een kosteninschatting van 112 mln. euro (uitgaande van een duiker). Door 

het stadium waarin het project zich bevindt, is de raming gedaan met de nodige aannames en is 

het genoemde bedrag een bovengrens. Risico-opslagen, btw, de benodigde kunstwerken, 

vastgoed en grondwerk zijn de grootste kostenposten. Naarmate het project concreter wordt 

kunnen deze kosten beter worden ingeschat. 

 

Vanuit de markt is ook belangstelling voor de nieuwe variant. Ook zonder gat in de dijk wordt 

deze variant door een speler in de Leisure markt, gezien als een impuls aan de omgeving en in 

de markt vanwege het onderscheidend vermogen. 

8.3. Reflectie en aanbevelingen 

In de discussie over de haalbaarheid van Holwerd aan Zee (en ook in dit MIRT-onderzoek) 

heeft de werking van het spoelmeer een centrale rol gespeeld. Dit vanuit de gedachte dat 

daarmee een belangrijk deel van de planontwikkeling bekostigd zou kunnen worden. Daarmee 

is Holwerd aan Zee afhankelijk geworden van het zoeken naar lange termijn oplossingen voor 

een duurzame bereikbaarheid van Ameland. Dit terwijl de achterliggende ambitie van Holwerd 

aan Zee was, en is, het behouden en versterken van de lokale en regionale leefbaarheid en 

werkgelegenheid. Aanbevolen wordt om de doorontwikkeling van Holwerd aan Zee zodanig uit 

te voeren dat Holwerd aan Zee ook onafhankelijk van de lange termijnvisie op de 

bereikbaarheid van Ameland uitgevoerd kan worden, maar dat tegelijk, waar relevant, 
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ingespeeld kan worden op de uitkomsten daarvan. Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van de 

eventuele toekomstige waterveiligheidsopgave. 

 

In de discussie over de haalbaarheid van Holwerd aan Zee staat soms de ‘ambitie’ centraal 

(“leefbaarheid, omzet, banen”), soms het achterliggende ‘concept’ (versterken van de 

leefbaarheid door het verbinden van Holwerd met het Werelderfgoed), en soms het ‘plan’ 

Holwerd aan Zee. Met de conclusies uit dit MIRT-onderzoek dat de effectiviteit van het 

spoelmeer op dit moment gering is, lijkt het oorspronkelijk ‘plan’ Holwerd aan Zee op dit 

moment financieel niet haalbaar. Tegelijk blijft de ambitie van de Stichting Holwerd aan Zee 

staan en laat het MIRT-onderzoek ook zien dat er zeker kansen liggen om de leefbaarheid te 

versterken door weer een verbinding te leggen tussen Holwerd en de Waddenzee. 

‘Kleinschalige’ projecten (wandelroute vanuit het dorp naar de kwelder, kunstprojecten vanuit 

het programma Sense of Place) dragen daar zeker aan bij, maar een grootschalig ingreep via 

bijvoorbeeld de aanleg van een ‘beleefmeer’ is dan nodig. Het vertrekpunt bij de 

doorontwikkeling van de plannen moet dan zijn gericht op de realisatie van de ambitie en het 

achterliggende concept in plaats van op een ‘vastgezet’ plan zelf. 

 

Naast genoemde ambitie dragen de plannen ook bij aan destinatie-ontwikkeling (‘beleefbare 

plekken’) en de ontwikkeling van een vitale Waddenkust, en (wellicht) een duurzame 

bereikbaarheid van Ameland. Daarmee is het ook geen opgave alleen meer vanuit de 

inwoners, maar ook van regionale overheden, rijk en stakeholders. Politiek is er veel 

waardering voor het feit dat het project van ‘onderop’ is ontwikkeld. Zonder het initiatief’ over te 

nemen is het nu wel van belang dat de doorontwikkeling plaatsvindt vanuit een gezamenlijk 

gedragen ambitie. 

 

Holwerd aan Zee is ontwikkeld als een integraal plan, waarbij onderdelen van het plan financieel 

en inhoudelijk sterk van elkaar afhankelijk zijn. Aanbevolen wordt om de doorontwikkeling van 

de plannen meer modulair en gefaseerd uit te werken, en minder als een ‘kant en klaar’ plan. 

Kies voor een meer organische groei van Holwerd aan Zee. Dit om te voorkomen dat realisatie 

van onderdelen van het plan afhankelijk wordt van de haalbaarheid van het totaal. 

 

Holwerd aan Zee hoeft ook niet te wachten op de op de definitieve planuitwerking. Holwerd 

Buiten (incl. struinpad, kwelderherstel en vogeleiland) zijn inmiddels gerealiseerd. Hotel 

Holwerd, Sense of Place en de realisatie van ‘het ommetje Holwerd’ vanuit Holwerd naar de 

kwelder, zijn projecten die het komend jaar uitgevoerd kunnen/moeten worden. Door te starten 

met de uitvoering van kleine op korte termijn haalbare en zichtbare initiatieven blijft het 

draagvlak aanwezig voor de verdere doorontwikkeling van de plannen. Voor een meer 

planmatige uitvoering moet de Stichting wel ondersteund worden.  

 

Voor een gefaseerde doorontwikkeling, waarbij ingespeeld kan worden op een nieuwe 

ontwikkelingen rond de bereikbaarheid van Ameland en evt. nieuwe waterveiligheidsopgaven, is 

een meer adaptieve aanpak nodig. Binnen een adaptief programma kunnen projecten, binnen 

een lange termijn ambitie, in samenhang uitgevoerd worden, en tegelijk gewerkt worden aan de 

doorontwikkeling van Holwerd aan Zee. Daarbij kan ingespeeld worden op nieuwe 

ontwikkelingen. Elementen van het adaptief programma kunnen dan zijn: 
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- Het formuleren van de gezamenlijke ambitie 

- Het gefaseerd doorontwikkeling van variant B (eerste uit te werken onderdelen zijn het 

‘beleefmeer’ en passende verblijfsrecreatie) 

- De realisatie van concrete projecten (mede in relatie tot een brede programmatische 

aanpak vitale kust) 

- Een goede governance-structuur, die het ‘eigenaarschap’ van het dorp èn de 

betrokkenheid van de stakeholders waarborgt 

- Nieuwe inzichten vanuit het open planproces en een duurzame bereikbaarheid 

Holwerd-Ameland voor de lange termijn (incl. het spoelmeer en vervoerstromen vanuit 

Holwerd) 

- Nieuwe inzichten vanuit de lange termijn veiligheidsopgave. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Overzicht van (in het kader van het MIRT) uitgevoerde onderzoeken 

Bijlage 2: Startpunt van het onderzoek: eerdere onderzoeken 

Bijlage 3: Resultaten brainstorm stakeholders, Stichting, projectteam en ‘nieuwe denkers’ 

Bijlage 4: Organisatie: Stuurgroep en projectgroep 

Bijlage 5: Deelnemers Kennistafels, stakeholders-bijeenkomsten, etc. 
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Bijlage 1 - Overzicht (in het kader van het MIRT) uitgevoerde onderzoeken 

De rapporten zijn digitaal beschikbaar via www.holwerdaanzee.nl 

 

Titel Auteurs Datum 

Deelrapportages probleemanalyse 

 

Sociaaleconomische probleemanalyse Noordoost 

Fryslân: voorbereiding op de kennistafel 

Provincie Fryslân 12 mei 2016 

Verslag expertsessie leefbaarheid: effecten op 

regionale economie, toerisme en krimp 

Provincie Fryslân 12 mei 2016 

Economisch vitaliteitsscan Noordoost Fryslân 2016 Fryske Akademy/ 

Provincie Fryslân 

16 juli 2016 

Deelrapportages andere opgaven en kansen 

 

Advies team Ruimtelijke kwaliteit Provincie Fryslân/ Team 

Ruimtelijke Kwaliteit 

24 mei 2016 

Holwerd aan Zee: effecten op vismigratie 

 

Wanningen, De Bruijne i.o.v. 

PRW 

Mei 2016 

Waarde voor vogels Holwerd aan Zee Vogelbescherming i.o.v.  

PRW 

Mei 2016 

Bijdrage t.a.v. kwelders 

 

H. Sas i,o,v. PRW Mei 2016  

Beschrijving watersysteembenadering rond Holwerd 

 

Wetterskip Fryslân Mei 2016 

Verkenning ecologische effecten verminderd 

baggerbezwaar 

IMARES (Baptist) i.o.v. PRW Mei 2016 

Opgave  waterveiligheid en opties voor 

procesinnovaties POV i.r.t. Holwerd aan Zee 

Wetterskip Fryslân Mei 2016 

Quick scan toeristische kansen Holwerd aan Zee EOPM en Ecorys (G. Elzinga 

en M. Briene) 

7 oktober 2016 

Deelrapportages nadere verkenning haalbaarheid Holwerd aan Zee 

 

Quick scan toeristische kansen Holwerd aan Zee EOPM en Ecorys (G. Elzinga 

en M. Briene)  

7 oktober 2016 

Analyse vaargeul Holwerd-Ameland: verkennende 

berekeningen spoelmeer 

Deltares i.o.v. RWS (in het 

kader van open planproces) 

Augustus 2016 

Rapport Tweede Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan 

Zee 

Waddenacademie/ PRW 

(Vellinga/Sas) 

2 dec. 2016 

Analyse varianten wateraanpassingen rond Holwerd, 

 

Wetterskip Fryslân 2015 

Holwerd aan Zee en de natuurwetgeving: een globale 

toetsing  

L. Boerema 19 sept. 2016 

Holwerd aan Zee. Aanvullende financiële 

mogelijkheden, geboden door private fondsen. 

Adviesbureau CAZ 9 juli 2016 

http://www.holwerdaanzee.nl/
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‘Variant B’ 

 

Visie Holwerd aan Zee: analyse bestaand dorp, Hotel 

Holwerd als startpunt, scenario A en B, kwelderhuisje 

Adema Architecten i.o.v. 

Stichting Holwerd aan Zee 

1 dec. 2016 

Kostennota Holwerd aan Zee: scenario 1 en 2 

(concept) 

Antea group 23 november 

2016 

Verkenning bereidheid private partijen 

(intentieverklaring, niet openbaar) 

Stichting Holwerd aan Zee 28 oktober 2016 
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Bijlage 2 - Startpunt van het MIRT-onderzoek: eerdere onderzoeken 

Het MIRT-onderzoek bouwt voort op de onderzoeken die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd. 

Hieronder een korte samenvatting. 

 

Haalbaarheidsstudie Holwerd aan Zee, DLG, febr. 2015 

In opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied en het Programma naar een Rijke 

Waddenzee (PRW) is in 2014/2015 een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De 

haalbaarheid is daarbij getoetst op drie criteria: duurzaamheid, samenwerking en financiële en 

maatschappelijke haalbaarheid (op basis van interviews, deskundigenoordeel en de MKBA). Op 

alle drie de criteria scoort het project overwegend positief. Daarmee wordt het initiatief Holwerd 

aan Zee door DLG als een haalbaar proces gekwalificeerd. Tegelijk geeft DLG aan dat daarmee 

niet alle vragen beantwoord zijn, en alle risico’s gedekt zijn. Daarbij formuleert DLG 

aanbevelingen voor het vervolg, waaronder (niet volledig): nader onderzoek naar de 

magneetwerking van recreatie en toerisme voor verschillende doelgroepen en het stellen van 

randvoorwaarden voor organische groei: welke randvoorwaarden/ingrepen zijn hard 

(‘ruggengraat van het plan’). Voorkom dat ‘organische groei niet verwordt tot ad hoc. 

 

Kostennota variant 3 Holwerd aan Zee, Antea-groep, december 2014 

De kostenanalyse is uitgevoerd als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Deze 

kostennota omvat de raming van de kosten voor de investeringskosten en de levensloopkosten 

(beheer en onderhoud en vervangingskosten). Afhankelijk van de specifieke inrichting van de 

planvariant worden de aanlegkosten ingeschat op ruim 146 mln. euro (incl. btw). De 

levensduurkosten van het plan bedragen over een periode van 100 jaar 28 mln. euro. De 

gemiddelde onderhoudskosten bedragen 283k. euro. 

 

Second opinion kosten en baten Holwerd aan Zee, SEO Economisch Onderzoek, maart 

2015 

Op verzoek van de Deltacommissaris is een second opinion uitgevoerd. De Second opinion 

concludeert dat de MKBA van Witteveen+Bos op hoofdlijnen adequaat is uitgevoerd, met enkele 

uitzonderingen. Goede punten zijn de correctie van de aanvankelijk zeer hoog ingeschatte 

baggerbaten, expliciete aandacht voor de recreatiemarkt en de ecosysteembaten. De 

uitzonderingen op dit positieve beeld zijn dat de MKBA de probleemanalyse (en daarmee 

mogelijke beleidsalternatieven) overslaat en dat de achterliggende uitgebreide analyse van de 

recreatiebaten te kort in de rapportage wordt toegelicht. 

Op basis van deze second opinion concludeert SEO Economisch Onderzoek: Holwerd aan Zee 

heeft mogelijk een maatschappelijke meerwaarde, maar of dat zo is, blijkt nog niet uit de huidige 

versie van de MKBA. Daartoe doet SEO verschillende aanbevelingen, waaronder het toevoegen 

van een probleemanalyse, het in beeld brengen van extra beleidsalternatieven, verder 

inzoomen op de leefbaarheidsbaten en nader onderzoek naar de doelgroepen voor recreatie in 

Holwerd en hun wensen. 

 

Maatschappelijke kosten en baten van Holwerd aan Zee, Rho, Witteveen+Bos i.o.v. 

Stichting Holwerd aan Zee, 19 oktober 2015 

De (ge-update) MKBA laat zien dat de baten van het plan de kosten kunnen overtreffen 

wanneer het plan zo ontworpen wordt dat het maximaal bijdraagt aan het doorspoelen van de 
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vaargeul naar Ameland zodat er daar minder gebaggerd hoeft te worden. Daarnaast is het ook 

nodig om fors in te zetten op de creatie van verblijfsaccommodaties. De bestedingen die dat 

teweeg brengen zorgen voor draagkracht voor het behoud van voorzieningen, voor vraag naar 

woningen en dus bestrijding van leegstand en voor werkgelegenheid volgens de MKBA. 

 

Uit de kosten-batenberekeningen volgt dat de bandbreedte van het baten-kostenratio loopt van 

circa 0,43 tot 1,03 bij een omvang van de verblijfsrecreatie van 1.500 bedden. Wanneer er 

3.000 bedden worden gerealiseerd ligt het ratio tussen de 0,57 en 1,17. Een kostenverlaging 

van ongeveer 40%, welke gerealiseerd zou kunnen worden door een slimmer technisch 

ontwerp, kan deze ratio’s met circa 0,2 vergroten. 

 

Contante waarden in miljoenen euro’s bij een discontovoet van 5,5 over een periode van 100 jaar, 

prijspeil 2014 

Kosten 

Aanleg 148,14 

Onderhoud 26,56 

Communicatie & planvorming 2,33 

Totaal kosten 177,03 

Baten 

Recreatiebaten (dagrecreatie & verblijfsrecreatie: 1.500 bedden) 6,32 

Leefbaarheidsbaten (behoud voorzieningen a.g.v. bestedingen 

recreatiesector) 

10,66 

Besparingen waterbeheer & natuur 27,60 tot 134,34 

Erfgoedbaten (leegstand & vererving) 12,22 

Ecosysteembaten (vererving, waterberging & sportvissen) 6,43 

Bedrijvigheidbaten (bootreparatie & visserij) 1,47 

Werkgelegenheidsbaten (idem) 10,79 

Totaal baten 75,49 tot 182,22 

Saldo -101,54 tot 5,19 

Ratio 0,43 tot 1,03 

 

Uit dit overzicht volgt dat er één dominante batenpost is, namelijk besparingen in het 

waterbeheer. Deze post heeft voornamelijk betrekking op de toenemende baggerkosten voor 

het Kikkergat, de vaargeul naar Ameland. Andere grote posten met een omvang van meer dan 

EUR 10 miljoen zijn: leefbaarheidbaten, erfgoedbaten en werkgelegenheidsbaten. Alle drie zijn 

een gevolg zijn van bestedingen in de recreatiesector.  

 

In het kader van deze kosten-batenanalyse is speciaal aandacht besteed aan het uitsluiten van 

verschuivingen. Dit is gedaan door het opsporen van zogenoemde ‘recreatietekorten’. Er is 

sprake van een tekort aan recreatiemogelijkheden wanneer de vraag naar een mogelijkheid 

(bijv. een ligplaats of huisje huren) groter is dan het aanbod. Om relevante tekorten op te 

sporen, is onderzoek gedaan naar bezettingsgraden op o.a. Ameland en relevante Duitse 

kustplaatsen. Hieruit volgt dat er slechts een klein tekort aan ligplaatsen is, maar een groot 

tekort aan overnachtingsmogelijkheden, ofwel: bedden. 
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De herschreven MKBA concludeert dat het project Holwerd aan de Zee de potentie heeft om 

een maatschappelijke meerwaarde voort te brengen. Om dit daadwerkelijk waar te maken zijn 

wel drie zaken van belang:  

 Het project dusdanig vormgeven dat maximaal wordt bijgedragen aan de vermindering van 

de baggeropgave 

 Voldoende inzetten op verblijfsrecreatie 

 Het project zo goedkoop mogelijk uitvoeren. 

 

Kennistafel Spoelzee Holwerd aan Zee, PRW/ Waddenacademie, juli 2015 

De 1e-Kennistafel in juli 2015 heeft het effect beschouwd van een regelbaar spoelmeer van 35 

hectare, met bijbehorende infrastructuur. De Kennistafel verwacht dat door de aanleg van een 

spoelmeer (met de bijbehorende infrastructuur) inderdaad een snelle en substantiële 

vermindering van het baggervolume in de vaargeul Holwerd-Ameland kan optreden, ter grootte 

van 500.000 - 1.000.000 m3 per jaar, ofwel een derde tot ruim de helft van het huidige 

baggervolume. Het jaarlijkse baggervolume dat na de instelling van het spoelmeer resulteert, 

kan op een termijn van enige decennia echter toch weer gaan stijgen door een langzaam 

verdergaande verzanding van de vaargeul. 

 

De Kennistafel wijst erop dat de gemaakte analyse in zeer kort tijdsbestek en met eenvoudige 

analysemethoden tot stand is gekomen. Een beleidsbeslissing over al dan niet uitvoering van 

een spoelmeer vergt de inzet van een twee- of driedimensionaal hydrodynamisch model, 

gekoppeld aan nader onderzoek van het sedimentgedrag. Ook de fluid-mudvorming en de 

invloed van de bagger- en verspreidingspraktijk daarop moet nader worden onderzocht. 

Daarnaast verdient het aanbeveling om de mechanismen achter de wadbodemstijging in de 

omgeving van de vaargeul te onderzoeken, zodat duidelijker wordt waar deze trend op de lange 

termijn heengaat. 

 
  



 

20 december 2016 

Bijlage 3 - Resultaten brainstorm stakeholders, Stichting, projectteam e.a. 7 en 8 juni ‘16 

 

Holwerd aan Zee Holwerd Maritiem Beleef de Wadden Terminal Holwerd-

Ameland 

Startplaats 

Holwerd 

(aan een vitale 

Waddenkust) 

Governance Kansen voor 

ondernemerschap 

Overig 

- Openheid en 

verbinding 

vastewal en 

Wadden (groene 

muur afbreken 

- Beter benutten 

dijk  

- Vogelparadijs van 

internationale 

allure  

- Nieuwe natuur 

aan de landzijde: 

haal de Wadden 

naar binnen 

 

 - Openheid en 

verbinding vaste 

wal en Wadden: 

groene muur 

afbreken 

- Beter benutten 

dijk 

- Vogelparadijs van 

internationale 

allure 

- Nieuwe natuur 

aan de landzijde: 

haal de Wadden 

naar binnen 

- Nieuwe natuur 

ook zoet 

bloeiende 

akkers/terp-

biotoop 

- Wadlopen via 

waddenhutten 

- Holwerd 

wachtlokaal  

- Veerhaven naar 

Holwerd brengen  

- Scheiden van 

klein en 

grootverkeer 

- Innovatie in 

vervoer-

modaliteiten 

- Parkeren bij 

Holwerd 

- Parkeerdek 

creatief 

hergebruiken 

- Bezie het 

Waddengebied 

als 1 geheel 

- Beter benutten 

dijk 

- Benut trots en 

storytelling, 

ambassadeurs 

- Onderzoek 

historie en benut 

dat ook 

- Maak landschap 

leesbaar 

- Schrijf en etaleer 

nieuwe 

geschiedenis 

- Selecteer de 

mooiste dorpen  

- Breed pakket 

activiteit (yoga, 

- Samenwerking 

tussen 

ondernemers/ 

eigen label 

- Hotel Holwerd 

- Corporatie die 

ambitie en 

kapitaal 

combineert 

- Verbinding met 

Friese zorg-

verzekeraars 

- Proeftuin voor 

inrichting en 

regels 

- Groeimodel (klein 

maar goed 

beginnen en 

uitbouwen  

- Organisatiekracht 

om initiatieven te 

- Ontwikkel open 

mind/handels-

mentaliteit 

- Breng handel 

terug, gebruik 

ook digitale 

mogelijkheid 

- Trek 

ondernemers van 

buiten aan 

- Geef recreatieve 

sector kansen in 

bestemmings-

plan 

- Investeer in snel 

5G 

- Maak opknappen 

panden 

aantrekkelijk, 

stimuleren/begel

eiden  

- Werkgelegenheid 

- Versterken 

verbinding met 

economische 

centra 

- De route naar 

Holwerd als 

visitekaartje voor 

NO Fryslân 

- Tv-serie 

Noordkust 

- Historie in 

lesprogramma  

- Benut rust, ruimte, 

horizon, donker 

als VSP 

- Ontwikkel open 

mind/handels-

mentaliteit 

- Holwerd e.o. als 

voorbeeldgebied 
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- Ontwikkel 

landbouw 

vogelvriendelijk 

- Infra: kleinschalige 

verbindingen 

- Beleefplekken in 

kwelders en op 

Wad 

- Multifunctionele 

dijk: ook aan 

waddenkant 

- Doorzichtige dijk 

- Toegankelijk 

binnenkant dijk 

- Buitendijks ook 

ruimte 

kunstmatige 

dingen 

- Bijzondere locatie 

voor kunst/ 

museum/ land-art‘   

- Huisboten’ als 

lodges op het 

wad/ 

zelfvoorzienend 

- Gestileerde pre-fa 

boxes als flexibele 

modules in dijk 

mindfulness, 

wadlopen ‘Roos’ 

- Focus op de 

dorpen onder de 

dijk als 

communicerend

e vaten met 

omgeving 

- Profileer gebied 

als bijz. plek in 

de Delta, DNA 

van NL als 

stapsteen 

kuststrook 

- Holwerd e.o. als 

mythisch, 

geheim, 

verrassing 

(kleine ingrepen, 

fijne dooradering 

- Restaurantjes, 

regionaal eten, 

kwaliteit 

- Breed pakket 

activiteit (yoga, 

mindfullness, 

wadlopen ‘Roos 

bundelen/ 

versnellen 

- Kies voor koers 

en houd je eraan 

- Een gezamenlijk 

product met 

opties, nu al 

beginnen 

- Geboren in 

Holwerd: aandeel 

in de toekomst 

van Holwerd 

- Community/zegge

nschap geven 

over 

bestemming/coöp

eratie-achtige 

structuur 

-  Holwerders als 

ambassadeur/-

buddy voor 

reiziger 

- Experimenteerrui

mte voor 

compensatie 

binnen/buiten 

Wad 

 Benut 

bestemming 

recreatie-verhuur 

om leegstand te 

voorkomen 

- Prijsvraag, om de 

20km en plek 

waar voor 10 jaar 

nieuw initiatief 

kan 

- IBA o.l.v. Jo 

Coene nieuwe 

projecten 

tentoonstellen 

(www.iba-

parkstad.nl) 

- Voorzieningendic

htheid omhoog 

en toegankelijk 

- Natuur ook meer 

commercieel 

uitnutten 

- Viskweek/ 

beleving 

ondernemer  

ontwikkeling 

kuststrook 

- Profileer als anti-

Zeeland: ruig, 

stoer, 

onbereikbaar, 

fijnproevers 

- Middelsee als 

aanknopingspunt 

- Help mijn man is 

klusser/competitie 

- Essay over 

dromen over 

gebied 

- Akkerbouw 

campus  

- Opslibben 

kwelders 

accepteren en op 

inspelen 

- Doorbreken nat. 

proces opslibben 

- Houd het simpel  

- Gestileerde pre-fa 

boxes als flexibele 

modules in dijk 

- Sterrenwacht 

faciliteit  

http://www.iba-parkstad.nl/
http://www.iba-parkstad.nl/
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- Arrangement 

vogelaars/henge

laars 

- Ruimte voor 

kleinschalige 

festivals 

- Geschiedenis 

dorp waar 

historie zicht 

baar wordt 

- Toegankelijk 

binnenkant dijk 

- Meerdaags op 

fries paard 

- Kerktorens als 

uitzichtpunt  

- Accommodatie + 

bijz. 

vervoermiddel 

- Kunst langs de 

kust 

- Sluit aan bij 

bestaande 

musea/ kunst-

arrangementen 

- Wadlopen meer 

op de kaart + 

- Holwerd weer 

buiten/dijk 

verleggen 
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andere 

activiteiten (72) 

 Holwerd als 

HUP naar de 

Wadden (80) 

 

 

 



 

20 december 2016 

Bijlage 4 - Organisatie: stuurgroep en projectgroep 

 

Stuurgroep MIRT-onderzoek 

Johannes Kramer Voorzitter, Gedeputeerde Provincie Fryslân 

Donné Slangen  Directeur gebieden en projecten, Ministerie van IenM 

Marco Verbeek  Stichting Holwerd aan Zee 

Paul van Erkelens Dijkgraaf Wetterskip Fryslân 

Sieben Poel  HID Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

Albert van der Ploeg Wethouder Gemeenten Dongeradeel 

Wim Schoorlemmer Ministerie van EZ/PRW 

Jan Jaap Dicke  Secretaris, Provincie Fryslân 

Kees van Es  Adviseur Stuurgroep, Wing 

 

Projectgroep Holwerd aan Zee 

Thomas Ietswaart Provincie Fryslân 

Jan Zijlstra  Werkgroep Holwerd aan Zee 

Peter Lieverdink  Wetterskip Fryslân 

Ernst Lofvers  Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

Kees van Es  Projectleider MIRT-onderzoek, Wing 

Jan Jaap Dicke  Agendalid, gedelegeerd opdrachtgever, provincie Fryslân 

Wim Schoorlemmer Agendalid, Ministerie van EZ/PRW 
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Bijlage 5 - Deelnemers Kennistafels, stakeholders-bijeenkomsten, etc. 

Kennistafel Leefbaarheid d.d. 12 mei 2016 

Jouke van Dijk Waddenacademie, hoogleraar regionale Economie RUG 

Albert Postma ETFI, lector scenarioplanning 

Elles Bulder Lector krimp en leefomgeving, Noorderruimte, Hanzehogeschool 

Hans Revier Lector marien wetlands studies, Stenden Hogeschool 

Maurits Schild Witteveen en Bos (MKBA) 

Gerlinde Elzing Student facilitymanagement, Hanzehogeschool/Noorderruimte 

Jan Zijlstra Werkgroep Holwerd aan Zee 

Thomas Ietswaart Provincie Fryslân 

Diede Dijkstras Provincie Fryslân 

Kees van Es Projectleider MIRT-onderzoek, Wing 

 

Sessie Quick scan toeristische kansen Holwerd aan Zee en MKBA 

Thomas Ietswaart Provincie Fryslân 

Michiel Briene Ecorys 

Elizabeth Ruigrok  Witteveen en Bos (MKBA) 

Maaike Andela Witteveen en Bos (MKBA) 

Jan Zijlstra Werkgroep Holwerd aan Zee 

GertJan Elzinga Elzinga en Oterdoom 

Kees van Es Wing, projectleider MIRT-onderzoek 

 

Bijeenkomst nieuwe oplossingsrichtingen 7 en 8 juni 2016 

Nienke Rixt Jukema NRJ Architectuur 

Gertjan Elzinga Elzinga en Oterdoom 

Elisabeth Pilat Regiomarketing NO-Fryslân 

Chris Bakker It Fryske Gea 

Inge Bobbink TU Delft 

Denise Piccinini TU Delft 

Manon Tentij Vogelbescherming 

Luc van Tiggelen Ameland 

Jeannette Bijleveld Wetterskip Fryslân 

Ernst Lofvers Projectgroep/ RWS Noord-Nederland 

Herman Mulder RWS Noord-Nederland 

Peter Lieverdink Projectgroep/ Wetterskip Fryslân 

Thomas Ietswaart Projectgroep/ provincie Fryslân 

Jan Zijlstra Projectgroep/ werkgroep Holwerd aan Zee 

Marco Verbeek Stichting Holwerd aan Zee 

Hessel Hiddema Stichting Holwerd aan Zee 

Theo Broersma Stichting Holwerd aan Zee 

Wim Schoorlemmer PRW 

Martijn de Jong PRW 

Jan Jaap Dicke Provincie Fryslân 

Jannemarie de Jonge Wing, dagvoorzitter 

Dirk Oudes Wing, schetsen oplossingsrichtingen 
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Sander de Knegt SchetsOntwerp, schetsen oplossingsrichtingen 

Kees van Es Wing, projectleider MIRT 

 

Kennistafel Morfologie conclusies Modelonderzoek spoelmeer d.d. 2 november 2016 

Pier Vellinga Waddenacademie, voorzitter 

Martin Baptist Wageningen marine Research 

Hans Danel HDIdee Advies@Coaching 

Peter Herman Deltares 

Thomas Ietswaart  Provincie Fryslân 

Thijs van Kessel Deltares 

Ernst Lofvers Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

Herman Mulder Rijkswaterstaat WVL 

Leo van Rijn Van Rijn Sediment 

Charlotte Schmidt Rijkswaterstaat WVL 

Jan Zijlstra Werkgroep Holwerd aan Zee 

Hein Sas  Programma naar een Rijke Waddenzee 

Wessel van der Zee Arcadis, stagiair 

 

Bijeenkomst bijpraten stakeholders d.d. 9 november 2016  

Nienke Rixt Jukema NRJ Architectuur 

Henk Jan vd. Veen Staatsbosbeheer 

Chris Bakker It Fryske Gea 

Bertus de Jong Provincie Fryslân, Ruimtelijke kwaliteit 

Jaap Postma Noorderruimte Hanzehogeschool 

Klaas Deen Waddenacademie 

Manon Tentij Vogelbescherming 

Luc van Tiggelen Ameland 

Luuk Boerema Onderzoek natuurwetgeving 

Jeannette Bijleveld Wetterskip Fryslân 

Ernst Lofvers Projectgroep/ RWS 

Peter Lieverdink Projectgroep/ Wetterskip 

Thomas Ietswaart Projectgroep/ provincie Fryslân 

Jan Zijlstra Projectgroep/ werkgroep Holwerd aan Zee 

Marco Verbeek Stichting Holwerd aan Zee 

Jan Jaap Dicke Provincie Fryslân 

Kees van Es Projectleider MIRT-onderzoek, Wing 

 

 

 


