
 
Atlas Holwerd aan Zee 
Holwerd nader bekeken 
 

 
4-4-2016 
Hogeschool Inholland Delft 
Studenten Landscape and Environment Management 

 

  
www.Holwerdaanzee.nl 



 

  



 

INHOUD 

1. Inleiding ....................................................................................................................................................... 0 

2. Geomorfologie ............................................................................................................................................. 1 

2.1 Ontstaan van het zeekleilandschap .............................................................................................................. 1 

2.2 Processen en Afzettingen ............................................................................................................................. 1 

2.3 Invloed van de mens op landschapsvorming ................................................................................................ 2 

3. Huidige landschap ........................................................................................................................................ 5 

3.1 Het landschap van Holwerd en omgeving .................................................................................................... 5 

3.2 Aardkundige waarden van Holwerd en omgeving ........................................................................................ 6 

4. De geschiedenis van Holwerd ....................................................................................................................... 9 

4.1 De ligging van Holwerd & het gevecht met het water .................................................................................. 9 

4.2 Occupatie .................................................................................................................................................... 12 

5. Monumenten ............................................................................................................................................. 14 

5.1 Architectuur en stedenbouw ...................................................................................................................... 14 

5.2 Geschiedenis netwerken ............................................................................................................................ 15 

6. Identiteit Holwerd ...................................................................................................................................... 17 

6.1 De dorpse identiteit .................................................................................................................................... 17 

7. SWOT cultuur en landschap ........................................................................................................................ 21 

8. Waterveiligheid en Kustbeheer .................................................................................................................. 26 

8.1 huidige situatie ........................................................................................................................................... 26 

8.2 Actoren en beleid ....................................................................................................................................... 37 

8.3 Trends en ontwikkelingen ........................................................................................................................... 41 

8.4 Huidig kustbeheer ....................................................................................................................................... 43 

8.5 Kansen en bedreigingen ............................................................................................................................. 48 

9. Natuur en ecologie ..................................................................................................................................... 53 

9.1 Gebieden..................................................................................................................................................... 54 

9.2 Actoren ....................................................................................................................................................... 75 

9.3 Wetgeving en beleid ................................................................................................................................... 77 

9.4 SWOT-analyse ............................................................................................................................................. 81 

10. Landbouw en voedselvoorziening ............................................................................................................ 83 

10.1 Ruilverkaveling .......................................................................................................................................... 85 

10.2 Beleid ........................................................................................................................................................ 87 

10.3 actoren ...................................................................................................................................................... 90 

10.4 Huidige bedrijfsvoering agrariërs ............................................................................................................. 92 

10.5 Visserij in de buurt van Holwerd ............................................................................................................... 99 

10.6 Markt en consument .............................................................................................................................. 102 



 

10.7 Invloed Waddenzee ................................................................................................................................ 103 

10.8 Vergelijkbare ideeën ............................................................................................................................... 107 

10.9. SWOT-analyse ........................................................................................................................................ 110 

11. Recreatie en toerisme in Holwerd .......................................................................................................... 111 

11.1 Beleid ...................................................................................................................................................... 111 

11.2 Actuele landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme ......................... 118 

11.3 Huidige recreatie en toerisme in omgeving Holwerd. ............................................................................ 125 

11.4 Hotspots .................................................................................................................................................. 136 

11.5 Huidige recreatie en toerisme binnen Holwerd. .................................................................................... 143 

11.6 Actoren ................................................................................................................................................... 148 

11.7 SWOT-analyse ......................................................................................................................................... 156 

12. Energiestudie.......................................................................................................................................... 160 

12.1Nederland ................................................................................................................................................ 160 

12.2Beleidsstudie............................................................................................................................................ 162 

12.3 Innovaties ............................................................................................................................................... 165 

12.4 Energiebesparing .................................................................................................................................... 198 

12.5 Actorenanalyse ....................................................................................................................................... 206 

12.6 Visie Holwerd energie ............................................................................................................................. 209 

Geciteerde werken ....................................................................................................................................... 211 

Bijlage 1: Kaarten verblijfsaccommodaties 

Bijlage 2: Kaarten recreatieve activiteiten 

 



 

0 1. Inleiding | Hogeschool Inholland Delft 

 

1. INLEIDING 

Holwert oan see is in unyk en ynnovatyf projekt. It sil net allinich soargje foar in trochbraak foar minsk en 

natuer, mar ek foar it trochbrekken fan fêste patroanen dy’t ien op ien oanslúte by de netwurk- en op’e 

partisipaasje rjochte maatskippij. Ynwenners fan Holwert stypje de wurkgroep massaal en wolle dêrby sels 

sizzenskip oer harren eigen leefomjouwing. De gemeente Dongeradiel fasilitearret dit en de gemeentlike en 

profinsjale polityk stipet it projekt.  

Holwert lei ea oan see. Troch in trochbraak yn’e seedyk te forsearjen kin de ferbining tusken it Wrâlderfguod 

Waddensee en it efterlân hersteld wurde. Doelstelling fan Holwert oan see is it stimulearjen fan leefberens en 

it kreëarjen fan omset en banen. Holwert is in krimpgebiet, wêr’t de befolking weromrint en in soad huzen te 

keap stean. Mei tagong oer it wetter, moaie natuer en in toeristysk oantreklik doarpke kin Holwerd wer op’e 

kaart set wurde. 

Studieproject studenten Landscape and Environment Management, Inholland Delft 
Centraal in het studieproject staat het burgerinitiatief ‘Holwerd aan Zee’ (zie: www.howerdaanzee.nl). Kern van dat 
plan is om het historische handelsstadje Holwerd weer aan het water te leggen. De kerkterp van Holwerd lag ooit 
aan zee. Door een doorbraak in de zeedijk te forceren kan de verbinding tussen het Werelderfgoed Waddenzee en 
het achterland hersteld worden.  Doelstelling van Holwerd aan Zee is het stimuleren van leefbaarheid en het creëren 
van omzet en banen. Holwerd is een krimpgebied, waar de bevolking terugloopt en veel huizen te koop staan. Met 
toegang over het water, mooie natuur en een toeristisch aantrekkelijk stadje kan Holwerd weer op de kaart gezet 
worden. 

Op de website van Holwerd aan Zee is te lezen wat het project zo bijzonder maakt :  

“Het project Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Niet alleen omdat het plan letterlijk en figuurlijk zal 

zorgen voor een doorbraak voor mens en natuur, maar ook omdat het alle vaste patronen doorbreekt en één op één 

aansluit bij de netwerk- en participatiegerichte samenleving van dit moment. De inwoners van Holwerd steunen de 

werkgroep massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen 

leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project.  

Holwerd aan Zee wijkt bijna in alles af van veel reguliere projecten.” 

Tijdens het Coast-project houden de studenten zich bezig met het verkennen van kansrijke ontwikkelingen die 

zich voordoen als Holwerd aan Zee wordt uitgevoerd, inclusief hun effecten en consequenties. Om dat goed te 

kunnen doen hebben de studenteb eerst een analyse gemaakt van de belangrijkste thema’s die onderdeel zijn 

van het project, zoals: natuur, veiligheid, recreatie en toerisme, ondernemerschap, branding van kustplaatsen 

en klimaatadaptatie. Om dat goed te kunnen doen hebben de studenten in februari een bezoek gebracht aan 

Holwerd, bij de projectgroep Holwerd aan Zee. Deze Atlas is het resultaat van de inventarisatie- en analysefase. 

Delft, 4 april 2016 
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2. GEOMORFOLOGIE 

 
In deze paragraaf wordt de morfologie van de omgeving van Holwerd beschreven. Meer specifiek worden de 
jonge zeekleigronden waartoe Holwerd en zijn omgeving behoren nader onderzocht, zijnde de noordelijke 
kustgebieden van Friesland en Groningen. De geologische processen die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van het huidige landschap worden beschreven (geomorfologie), alsmede het tijdspectrum 
waarin deze hebben plaatsgevonden (morfochronologie). Daarnaast wordt ook gekeken welke rol de mens 
heeft gehad in de vorming van het landschap sinds de eerste bewoning in de omgeving. Het uiteindelijke doel 
van deze analyse is de landschappelijke waarden die kenmerkend zijn voor het gebied naar voren te brengen. 
Deze waarden kunnen worden meegenomen in de uiteindelijke planvorming voor Holwerd aan Zee om de 
landschappelijke identiteit van de omgeving te benadrukken en aan te kunnen wenden. 
 
Zoals eerder vermeld behoort Holwerd en de omgeving tot het jonge zeekleilandschap (Berendsen, 2005). Grof 
gezegd omvat het jonge zeekleilandschap figuur 2.1 de noordkust van Friesland en Groningen, de Kop van 
Noord-Holland en het zuidwesten van Nederland (Zeeland en delen van Zuid-Holland en Brabant). Kenmerkend 
voor deze gebieden is de afzetting van klei door de zee. Flevoland wordt ook tot de jonge zeekleigebieden 
gerekend, maar wordt hier buiten beschouwing gelaten gezien hier geen natuurlijke processen aan de afzetting 
van jonge zeeklei hebben bijgedragen.  
 

2.1 ONTSTAAN VAN HET ZEEKLEILANDSCHAP 

 
Voor het ontstaan van het jongen zeekleilandschap moeten we terug naar het vroege Holoceen, zo’n 10.000 

jaar geleden. De start van het Holoceen werd ingeluid door het 
eindigen van de laatste IJstijd, het Weichselien. Deze periode wordt 
gekenmerkt door een lage zeespiegelstand. Nederland bestaat op 
dit moment uit zandafzettingen uit het Pleistoceen, de periode 
voorafgaand aan het Holoceen, en uit keileemafzettingen en 
stuwwallen veroorzaakt door de ijskappen. De Noordzee zoals we 
die vandaag kennen stond nog niet onder water 
(geologievannederland.nl). Door de toenemende temperaturen na 
het einde van het Weichselien smolten de ijskappen en steeg het 
zeeniveau, liep de Noordzee vol en bereikte wat tegenwoordig 
grofweg als de Nederlandse kust kan worden beschouwd. Zo’n 5.000 

jaar geleden bestond de Nederlandse kust uiteindelijk uit een 
waddenkust waar zeeklei werd afgezet in kwelders en zand in de 
vorm van strandwallen en oude duinen. Waar deze afzettingen 
hoog genoeg waren nam in het achterland de invloed van de zee 

af en konden zoetwatermoerassen ontstaan waar uiteindelijk het 
laagveen op kon ontstaan. Dit laagveen ligt in Nederland dan ook 
meestal boven een pakket van (oude) zeeklei. Waar de afzettingen 
aan de kust niet hoog of sterk genoeg waren, brak de zee nog 
regelmatig door. In dit achterliggende land kon hierdoor de afzetting 
van zeeklei nog doorgaan, zoals in de Kop van Noord-Holland het 

geval was. (geologievannederland.nl) 

2.2 PROCESSEN EN AFZETTINGEN 

 
De gebieden waar we tegenwoordig jonge zeeklei aan de oppervlakte vinden, zijn gevormd in de laatste 3000 
jaar (Berendsen, 2005). Het gebied waarin Holwerd ligt behoort hiertoe. Essentieel voor de afzetting van jonge 
zeeklei zijn kwelders. Kwelders zijn hoge, tot boven de vloedlijn aangeslibde kleibanken. Op deze kleibanken 
vestigt zich zoutminnende pioniersvegetatie. Deze kleibanken overstromen alleen tijdens storm of springtij. 
Wanneer deze kleibanken overstromen blijft een laag water die kleideeltjes bevat op de kleibanken staan. 
Wanneer deze laag water zich bij laagwater weer terugtrekt blijven de kleideeltjes hangen achter de vegetatie 
of bezinken in stilstaand water. Op deze manier ontstaat iedere keer dat een kwelder overstroomt een nieuw 

Figuur 2.1: Het jonge zeekleilandschap in Nederland 
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laagje zeeklei op de kwelder. Op deze manier wordt de kwelder steeds verder opgehoogd, en ontwikkelt zich 
mee met een stijgende zeespiegel. Zo zijn de kwelderwallen ook opgebouwd uit laagjes zeeklei van slechts 
enkele millimeters of centimeters dik die als een soort pannenkoeken op elkaar gestapeld zijn. 
(geologievannederland.nl) 
 
In dit kwelderlandschap treft men ook altijd een geulenstelsel. Door deze stroomgeulen dringt het zeewater 
door naar het achterliggende land tijdens hoogwater. Als aan het einde van de stroomgeul het water uitvloeit 
over het land bezinken de kleideeltjes en ontstaan in deze lager gelegen delen ook weer nieuwe 
zeekleiafzettingen. In de geulen zelf, waar het water nog stroomt, bezinken de zwaardere zanddeeltjes. Zo 
ontstaan langs de geulen (ook wel getijdenkreken genoemd) hoger gelegen zandafzettingen, kreekruggen. Bij 
de noordkust van Groningen zijn enkele van de kreekruggen nog terug te zien in het reliëf van het landschap als 
hoger gelegen delen met zand als ondergrond, in een landschap met verder overwegen jonge zeeklei als 
ondergrond. (Berendsen, 2005). 
 
Het geheel van dit systeem met kwelders en kreken noemt men een getijden-afzettingsvlakte. In buitendijkse 
gebieden bij kust van Groningen en Friesland vind men kwelders waar dit proces nog actief aan de gang is. Ook 
bij Holwerd is dit proces nog aanwezig. Op Texel vindt men zelfs nog een gebied waar de zee door de duinenrij 
stroomt bij hoogwater en in het achterland opslibbing plaatsvindt via een systeem van kreken, de Slufter figuur 
2.2. (Berendsen, 2005) 
 

 

Figuur 2.2 De Slufter, een doorbraak van de zee in de duinenreeks met een krekensysteem met kweldervorming in het achterland. 

(waddenvereniging.nl) 

2.3 INVLOED VAN DE MENS OP LANDSCHAPSVORMING 

 
Vanaf 500 voor christus begon de zeespiegel sneller te stijgen. Dit betekende dat kwelders sneller onder water 
kwamen te staan. De kwelderwallen met hun jonge zeeklei brachten nieuwe, vruchtbare gronden mee voor 
mensen om zich te vestigen. Door het grotere risico op overstromingen werden de nieuwe bewoners 
gedwongen een oplossing te vinden om hun voeten droog te houden. Het antwoord hierop was het bouwen 
van terpen, ook wel wierden (Groningen) of warften (Noord-Holland) genoemd. (Berendsen, 2005) Terpen 
waren ophogingen, vaak van puin, waarop de eerste nederzettingen in het kwelderlandschap ontstonden. Deze 
terpen zijn kenmerkend geworden voor de getijden-afzettingsvlakten in Groningen en Friesland.  Ook Holwerd 
heeft zijn oorsprong gevonden op twee terpen, die nog goed terug te zien zijn in het dorp. Terpen zijn ook een 
indicatie voor bewoning voor de 11

e
 eeuw. Vanaf de 11

e
 eeuw vond er namelijk een verandering plaats die het 

bouwen van terpen niet meer noodzakelijk maakte; bedijking. De kwelderwallen werden ingepolderd zodat ze 
niet meer onderhevig waren aan overstromingen. Sindsdien staan deze gebieden bekend als bedijkte getijden-
afzettingsgebieden (Berendsen, 2005).  
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Door het bedijken van de kwelderwallen ontstonden grote gebieden met zeeklei als ondergrond die niet meer 
overstroomden. Zeeklei kan veel mineralen en water vasthouden en klinkt niet in. Daarom werden deze 
nieuwe bedijkte gebieden uitermate geschikt voor landbouw, en tegenstelling tot het laagveengebied in het 
zuidoostelijk gedeelte van Friesland (Berendsen 2005). 
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Op de voorgaande bladzijde staat een kaart waarop de landschapsgeschiedenis in zekere zin is weergegeven. 

Goed is te zien dat de terpdorpen zich vooral concentreren op de hoger gelegen kwelderwallen. Dit gebied gaf 

net even dat extra stukje zekerheid met oog op overstromingen. De met bruin aangegeven dijk is gebouwd 

rond 1100, de met groen aangegeven dijk is gebouwd in rond 1580. Het verschil in verkaveling is goed te zien. 

Het gebied achter de dijk uit 1100 vertoont een grilliger karakter. Het ontgonnen gebied achter de groene dijk 

toont een regelmatig verkavelingspatroon. De ontwateringsslootjes zijn recht vanaf de bestaande dijk 

gegraven. Ook is goed te zien hoe bij het aanleggen van de dijk in 1580 gebruik is gemaakt van een nieuwe 

kwelderwal die buitendijks is ontstaan. Dit hoger gelegen gedeelte werd als fundament voor de nieuwe dijk 

gebruikt. 
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3. HUIDIGE LANDSCHAP 
In dit hoofdstuk wordt het huidige landschap beschreven. Denk hierbij aan de verschillende landschapstypen 
en aardkundige waarden in Holwerd en omgeving. 
 

3.1 HET LANDSCHAP VAN HOLWERD EN OMGEVING 

De provincie Friesland is op te delen in acht verschillende landschapstypen. Dit zijn het kleigebied, het 
laagveengebied, het merengebied, het heuvelachtige Gaasterland, de Noordelijke wouden, het bekengebied, 
het IJsselmeergebied en de Waddeneilanden (zie figuur 3.1). De rode cirkel indiceert op deze kaart de locatie 
van Holwerd. De ook genoemde Waddeneilanden, of in zijn geheel “het waddengebied”, is erg belangrijk voor 
het landschap van Friesland. Nederland probeert zelfs in samenwerking met Denemarken en Duitsland dit 
gebied op de UNESCO werelderfgoedlijst te laten zetten. Het waddengebied komt hiervoor in aanmerking 
vanwege de op wereldschaal unieke kenmerken, de goed georganiseerde bescherming en het 
grensoverschrijdende aspect.  

  

  

Figuur 3.1: Kaart landschapstypen Friesland 
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Er zijn verschillende organisaties verantwoordelijk voor het beschermen van de identiteit van het landschap in 
Friesland en daarmee ook specifieke gebieden zoals het waddengebied. De voornaamste organisaties met deze 
verantwoordelijkheden zijn het Landschapsbeheer Friesland en Provincie Fryslân. Daarnaast zijn er organisaties 
die zich richten op één specifiek gebied zoals Werelderfgoed Waddenzee. Ongeldige bron opgegeven. 
Holwerd is gelegen in het kleigebied Oostergo en kent voornamelijk kweldervlakten, kwelderwallen en oude 
zeepolders. De kleilaag is vruchtbaar waardoor de landbouw een belangrijke rol speelt voor Holwerd en 
omgeving. De landbouw heeft ervoor gezorgd dat de rurale gebieden in de omgeving van Holwerd een 
verkaveld (open verkaveling) karakter hebben gekregen. Langs de kust heeft Holwerd een gebied met platen en 
slikken dat een hoge natuurwaarde heeft. Dit wordt beheerd door natuurmonumenten en Provincie fryslân. 
Deze beide organisaties zijn op de hoogte van de plannen die Holwerd aan zee heeft en hebben om hierop in te 
spelen zelf ook plannen ontwikkeld.  
 
Voor de regio Noordoost Friesland is het behoud van landschapselementen als houtwallen en elzensingels erg 
belangrijk. Verder is er binnen de regio behoefte aan projecten met als thema integrale gebiedsontwikkeling. 
Hierbij geldt dat efficiënt landgebruik erg belangrijk is en dat functies als recreatie, natuur, leefbaarheid, 
water(berging), landbouwkundige structuurverbetering en verhoging van ruimtelijke kwaliteit zo goed mogelijk 
moeten worden gecombineerd. Dit soort projecten moet voor een betere en aantrekkelijkere leefomgeving 
zorgen en daarmee het teruglopende aantal bewoners van de regio weer doen toenemen. Ongeldige bron 
opgegeven. 

3.2 AARDKUNDIGE WAARDEN VAN HOLWERD EN OMGEVING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zoals te zien in figuur 3.2 kent Friesland vele verschillende aardkundig waardevolle gebieden. Denk hierbij aan 
dek- en stuifzandgebieden, strandplaten, hoogveengebieden, oeverwallen, kreken, kwelderwallen etc. Vele van 
deze gebieden zijn ontstaan in het pleistoceen en hebben daarom een hoge aardkundige waarde. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen moet ervoor gezorgd worden dat deze elementen behouden blijven.  
 
 

Figuur 3.2: Aardkundige waarden Noord-Friesland (Provincie Fryslân) 
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Er zijn daarentegen binnen het projectgebied geen aardkundig waardevolle gebieden aanwezig, zie figuur 3.2.1, 
waardoor hier vrijwel geen rekening mee hoeft te worden gehouden. Er moet enkel naar gekeken worden in 
hoeverre het uitvoeren van dit project invloed zal hebben op het oostelijk gelegen kustgebied. Dit gebied 
bestaat uit kwelderwallen en –vlaktes. Het project zal met dit gebied rekening dienen te houden. Dit zal gedaan 
worden door informatie uit te wisselen met de beheerder van dit gebied en deze ook te betrekken bij het 
planproces.  
 

3.3 DE FUNCTIE VAN LANDSCHAPSELEMENTEN NU EN TOEN 

Landschapselementen die vroeger ook een agrarisch toepasbare functie hadden, zoals dobben, pingo’s en 
wijken (verschillende soorten waterlichamen) werden gebruikt als watervoorziening voor het vee, worden 
tegenwoordig nog op prijs gesteld vanwege de esthetische waarde die deze met zich meebrengen. Als 
watervoorziening voldoen deze elementen vaak niet meer omdat de waterkwaliteit in de regio te laag is. 
Desondanks hebben deze elementen een bestaansreden. Deze elementen hebben namelijk een intrinsieke 
cultuurhistorische waarde. Deze geven namelijk een beeld van de geschiedenis van het landschap. Zo wordt 
het landschap leesbaar en te begrijpen zowel voor de recreant als voor ruimtelijke ontwikkelaars. Verder zijn 
de toenemende vrije tijd en de beter verdeelde en hogere inkomens van de bevolking belangrijke factoren om 
een regio zo aantrekkelijk mogelijk voor recreanten te maken. Ongeldige bron opgegeven. 
 
Andere landschapselementen die ook nog de agrarische functie hebben behouden, zoals elzensingels de 
functie hadden en hebben om vee schaduw en beschutting te bieden, zijn extra belangrijk geworden vanwege 
de toenemende recreatiedruk. Dergelijke elementen zijn aanwezig binnen het projectgebied waardoor er goed 
moet worden gecommuniceerd met de gemeente (die vaak verantwoordelijk is voor deze elementen) hoe hier 
mee om te gaan. Eventuele oplossingen voor het in de zee verdwijnen van deze elementen is het extra 
aanbrengen van elementen in de omgeving of het versterken van de huidige.  

3.4 HOLWERD ALS DORPSGEZICHT 

Holwerd heeft volgens de Monumentenwet uit 1988 een beschermd dorpsgezicht. Dit is een bescherming die 
ervoor dient om het cultuurhistorische karakter van een dorp/stad behouden. In figuur 3.4 is weergegeven 
welk deel van Holwerd beschermd is volgens deze regeling. 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.4 Beschermd dorpsgezicht HolwerdOngeldige bron opgegeven. 

Figuur 3.2.1: Aardkundige waarden Holwerd & directe omgeving 
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4. DE GESCHIEDENIS VAN HOLWERD 

In deze deelvraag wordt teruggekeken naar het vroegere Holwerd, hierbij wordt gekeken naar de ligging van 
Holwerd, occupatie en de eeuwigdurende strijd tegen het water.  
 

4.1 DE LIGGING VAN HOLWERD & HET GEVECHT MET HET WATER  

 
Rond het begin van de jaartelling lag Holwerd aan de monding van de Middelzee, een landinwaartse zeearm 
die noord Friesland verdeelde in Wester- en Oostergo, Oostergo ligt aan de rechterkant van het 
stromingsgebied van de Middelzee en Westergo aan de linkerkant van het stromingsgebied. Binnen Oostergo 
lag op een lange oeverwal een lint van terpendorpen gevestigd, Stiens, Hallum, Marrum, Ferwerte en Holwerd.  
 
Zowel het noordelijke- als het zuidelijke gedeelte van de Middelzee waren verbonden met de open zee. 
Oostergo was het vaste land en Westergo een eiland. Door de stijging van de zeespiegel was men genoodzaakt 
dijken en waterkeringen aan te leggen. Stukje bij beetje werd de Middelzee uit het land verdrongen en waren 
Oostergo en Westergo verleden   tijd.(Egbert Boonstra)  
 Legenda: 
Blauw: Stromingsgebied van de Middelzee 
 
Het droge voeten tijdperk ging echter voor Holwerd pas in na 1100, toen ook daar een permanente dijk was 
aangelegd. Na de aanleg van deze zeedijk vond er inpoldering plaats in de Ooster- en Westerpolder. (Egbert 
Boonstra) 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

Figuur 4.1: Ligging van de Middelzee (Egbert Boonstra) 

Figuur 4,1,1 en 4.1.2: Situering van de Wester- en Oosterpolder (Egbert Boonstra) 
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Na de opslibbing en inpoldering van de Middelzee, figuur 4.1.3, konden de eerste boeren zich vestigen, zij 

bouwde hun huizen op het ‘oude land’ en hun akkers op het ‘nieuwe land’, het oude stroomgebied van de 

Middelzee. In figuren 4.1.5 en 4.1.6 zijn de ontwikkelingen van het land te zien. 

(Provincie Fryslân)  
 
 
  

Figuur 4.1.3: Illustratie van de bezetting van boerenbedrijven na opslibben en inpolderen van de 

Middelzee (Provincie Fryslân) 

Figuur 4.1.4 : Schematische weergave van het dichtslibben van de Middelzee. (Egbert Boonstra) 
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Figuur 4.1.5: Situatie rond de Middeleeuwen (Provincie Fryslân) 

 

Figuur 4.1.6: Situatie midden 9e tot midden 12e eeuw (Provincie Fryslân) 
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4.2 OCCUPATIE 

De eerste vestiging gaat terug naar het jaar 600 voor Christus, toen de boeren uit Drenthe het kweldergebied 
van de Middelzee in gebruik namen voor zomerbeweiding en daardoor tijdelijk in Holwerd woonden. Het 
verloop van onaangetaste natuur tot de eerste bewoners is geïllustreerd in figuur 4.2 die hieronder is te zien.  
 

Naar mate de tijd zich vorderde is men zich meer gaan vestigen op de hoger gelegen delen van de kwelder, de 
oeverwallen. Holwerd lag ook op zo’n oeverwal. Deze oeverwallen zijn uiteindelijk door de stijging van de 
zeespiegel meerdere keren overgelopen, waardoor men heeft besloten om de gebieden op te hogen. Hiervoor 
werd vooral mest, plaggen en huisvuil gebruikt. (Egbert Boonstra)  
 
Het dorp Holwerd bestond uit 3 terpen, de noordelijk gelegen kerkenterp, hier stond, vanzelfsprekend, de 
dorpskerk op. De zuidelijke en westelijke handelsterp, verbonden met een belangrijke Europese handelsroute. 
Na de aanleg van de zeedijken zijn de terpen hun functies van vluchtroutes kwijtgeraakt. (Egbert Boonstra)  
 
 
Door de eeuwen heen ontwikkelde het dorp zich tot het noordelijke handelscentrum. En de aanleg van van de 
Holwerdervaart versterkte dit. In de afbeelding hieronder zijn de verschillende handelsroutes weergegeven. 
Holwerd groeide en het aantal bedrijven groeide mee, timmerbedrijven, smederijen, schippers en 
bierbrouwers trokken naar Holwerd. In 1298 werd echter Dokkum opgenomen in de stedenrij en bleef Holwerd 
als dorp achter. (Egbert Boonstra)  

Figuur 4.2: Tijdsverloop en de vormgeving van Noord-Friesland (Provincie Fryslân) 
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Op de kaart is te zien 
dat Holwerd handelde 
met niet alleen 
Nederlandse dorpen 
en/of steden, maar dat 
er ook gehandeld werd 
met onder andere 
Zweden, Denemarken, 
België en Engeland. 
(Provincie Fryslân)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.2.1: Handelsroutes vanuit Noord-Friesland (Provincie Fryslân) 
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5. MONUMENTEN 

 
In de omgeving van Holwerd zijn meerdere rijksmonumenten te vinden, de meeste zijn gelegen in de 
dorpskern, zoals te zien in de onderstaande kaart (AMK). Hoe donkerder de paarse kleur, hoe hoger de trefkans 
op monumenten. 

 
In Holwerd zijn 12 rijksmonumenten te vinden, waaronder: de Nederlands Hervormde kerk, de doopsgezinde 
kerk, molen de Hoop en vier woonhuizen die gebouwd zijn tussen de 18

e
 en halverwege de 19

e
 

eeuw(Agentschap NL, 2010). 
 

5.1 ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW 

De architectuur van de dorpskern van Holwerd is typerend voor de oud Friese dorpen. Er zijn 2 terpen te 
vinden in de dorpskern. Op een is de kerk geplaatst en heeft de grootste functie als landmark in het gebied. Op 
de andere terp ligt het dorp van Holwerd en heeft lange straten, die tevens zichtlijnen vormen op de huidige 
dorpsplattegrond. Vroeger waren hier veel winkels gelegen door de centrale ligging in het dorp. Deze oude 
woningen of andere gebouwen hebben een allemaal een typerende architectuur, waarbij de opbouw veelal 
bestaat uit 2 verdiepingen waarbij de 2

e
 verdieping vaak een schuin dak heeft met dakpannen, zoals te zien in 

afbeelding 2. Deze typerende bouwstijl met de naam ‘Delfts Rood’ is veelal toegepast in dorpen in het noorden 
van Nederland om relatief goedkope en eenvoudige woonhuizen te realiseren(Provincie Friesland, 2016) en is 
afkomstig van de bekende ‘Delftse School’Ongeldige bron opgegeven. 
 

 
 
 
De twee opvallendste bouwwerken in Holwerd 
zijn de twee kerken. Deze komen ook naar voren 
in de stedenbouw van het dorp. Vanuit de 
dorpskern zijn de wegen gericht op deze 
bouwwerken. In afbeelding 5.1 is de 
doopsgezinde kerk als landmark te zien. De 
andere kerk is niet erg opvallend in het landschap 
te vinden. De kerk bevindt zich aan het andere 
eind van de dorpskern. 
 
 

Infrastructuur 
Veerpont 

Figuur 5 monumenten dichtheid Holwerd (AMK) 

Figuur 5.1 Delfts Rood (Google Maps Streetview) 
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Vanaf Holwerd gaat een veerpont naar Nes op Ameland. De pont vertrekt elke 2 tussen 6.30 en 19.30 uur en 
duurt ongeveer 45 minuten(Provincie Friesland, 2016).De veerponten hebben beide een capaciteit van 1200 
man en 72 auto’s.  
Autowegen 
Holwerd is bereikbaar vanaf 4 provinciale wegen, zoals te zien in afbeelding 5.1.1 

  
De 4 wegen zijn afkomstig van: Dokkum, Nes(Ameland), Leeuwarden en de richting Lauwersmeer. Door deze 
samenkomst van 4 provinciale wegen heeft Holwerd een centrale ligging in het noorden van Friesland. 
Openbaar vervoer 
Holwerd is enkel bereikbaar met de bus 
Lijn 60 rijdt elk uur. Lijn 66 richting veerpont en afgestemd, elke 2 uur 
Lijn 54 rijdt 1 tot 3 keer per uur, afhankelijk van spitstijden en vakanties. 
Ongeldige bron opgegeven. 

5.2 GESCHIEDENIS NETWERKEN 

Tot 1922 was Friesland voorzien van een fijnmazig tramnetwerk, dat geëxploiteerd werd door de Nederlandse 
Tram Maatschappij. De naam is ietswat misleidend, gezien het feit dat het alleen maar tramlijnen beheerde in 
en rondom Friesland. 
Ook Holwerd was voorzien van een tramstation, te zien op afbeelding 5.2 
  

 
In het heden zijn de verschijnselen van de oude tramlijn in de omgeving van Holwerd nog te herkennen aan de 
huidige straatnamen en verkaveling. Hieronder is de oude tramlijn te zien als witte lijn van zuidwest tot oost 
onder Holwerd langs in afbeelding 5.2.1. 

Figuur 5.1.1 omgeving Holwerd (Google Maps) 

Afbeelding 5.2 Oude Tramlijnen Holwerd (NTM) 
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Afbeelding 5.2.1 Oude kaart Holwerd met 

Tramlijn (blackboard) 
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6. IDENTITEIT HOLWERD 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd de identiteit van het Friese drop Holwerd en haar omgeving in beeld te 
brengen. Het is belangrijk deze identiteit mee te nemen in de besluitvorming en dus rekening te houden met 
de sfeer die hangt in het dorp. De identiteit van het dorp zal worden bepaald door de demografie, economie en 
religie. De identiteit van de omgeving zal worden bepaald door kenmerkende aspecten uit het landschap.  
 

6.1 DE DORPSE IDENTITEIT 

Holwerd is met zijn 1420 inwoners het grootste dorp van de gemeente Dongeradeel. Alleen de stad Dokkum is 
groter. Het dorp heeft te maken met ernstige demografische ontwikkelingen. De afgelopen jaren is de 
bevolking zorgwekkend gekrompen en daarnaast begint de vergrijzing ook een steeds grotere rol te spelen(zie 
tabellen 1 en 2). Ook met de huishoudens is het niet positief gesteld. Van de totaal 640 huishoudens zijn er 230 
eenpersoons, 190 zonder kinderen en 215 met kinderen.  
 

Tabel 6                                  

            Bron: CBS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente Holwerd heeft een van oudsher sterk protestantse 
gemeenschap die vandaag de dag nog erg actief is. In de twee kerken die 
het dorp bezit worden nog regelmatig diensten gehouden en de 
gemeenschap heeft zelfs zijn eigen site waarop de laatste activiteiten zijn 

vermeld en nieuwe worden gepland. Het geloof wordt wel een stuk minder Strikt gevolgd dan vroeger, toen 
der tijd was het spreken van personen die niet dezelfde leer aanhielden al een gevoelig punt. Het 
protestantisme staat bekent om zijn wat sombere uitvoering. Dit is dan ook terug te vinden in hun aanhang, de 
mensen zijn nuchter van instelling maar desalniettemin loyaal en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.  
  

Jaar Inwoneraantal 

2002 1762 

2004 1620 

2006 1530 

2008 1480 

2010 1500 

2012 1495 

2014 1475 

2016 1420 

Tabel 2  

leeftijdsgroep Aantal inwoners 

0 tot 15 250 

15 tot 25 170 

25 tot 45 335 

45 tot 65 385 

65 en ouder 275 



 

18 6. Identiteit Holwerd | Hogeschool Inholland Delft 

 

Om de identiteit van de regio te doorgronden is het ook van belang om te inventariseren in welke sectoren de 
mensen werkzaam zijn. Het type baan kan veel zeggen over de mensen die zich dat eigen hebben gemaakt. 
Wanneer er wordt gekeken naar de verdeling van het werknemersveld in heel Friesland geldt het volgende: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zorg en welzijn, zakelijke diensten, industrie en detailhandel zijn in Friesland de grootste sectoren in de 
werkgelegenheid. Wel begint de regio het te voelen dat de structurele ontwikkelingen niet hebben stilgestaan 
tijdens de afgelopen crisisjaren. Bestaande banen verdwijnen of veranderen als gevolg van de robotisering, 
automatisering en upgrading. Dit is vooral te voelen in de sectoren die vroeger veel leunde op mankracht.  
 
  

[Type a quote from the document or the 

summary of an interesting point. You 

can position the text box anywhere in 

the document. Use the Drawing Tools 

tab to change the formatting of the pull 

quote text box.] 

Figuur 6.1: verdeling werknemersveld Friesland 



 

Hogeschool Inholland Delft | 6. Identiteit Holwerd 19 

 

In het dorp Holwerd bestaan er 85 bedrijven, zie tabel 6.1 

 

Tabel 6.1 Verdeling van de sectoren 

Diensten 17 

Landbouw 15 

Handel 8 

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 7 

Transport 7 

Horeca 4 

Cultureel 4 

Toerisme 4 

Zorg 3 

Zakelijk diensten  3 

Belangenbehartiging  1 

 

Na diensten is de landbouw de grootste sector in Holwerd. Dat is wel anders geweest, door de technologische 

voortuitgang zijn hier in de loop van de geschiedenis veel banen verloren gegaan. In de volgende afbeelding 

wordt de plaats van deze boerderijen in beeld gebracht.  
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Figuur 6.1.2: positie boerderijen rondom Holwerd, bron:www.fryslan.frl/chk 

Het is lastig de identiteit van een plek aan te voelen of te omschrijven wanneer je er zelf niet vandaan komt. Elk 
gebied heeft een verleden en een heden dat zie je terug in het gedrag van de inwoners en sfeer in het dorp. Na 
het inventariseren van de demografie, religie en economische aspecten van het dorp kan er nu een identiteit 
worden geschetst.  
 
De inwoners van Holwerd voelen een zekere trots wanneer ze terug denken aan de geschiedenis van ´´hun´´ 
dorp. Nu een schim van het ooit was, door o.a. negatieve demografische ontwikkelingen, zijn een aantal 
initiatiefnemers vanuit het dorp met plannen gekomen het tij te keren. Deze pionier instelling zegt veel over de 
mensen uit het dorp, eeuwen geleden waren het hun voorouders die met revolutionaire ideeën de zee 
tegemoetkwamen, nu krijgen ze opnieuw de kans zich te bewijzen.  
 
Steun vinden ze bij elkaar, er heerst een sterk gemeenschapsgevoel in deze kleine dorpen. De kerk speelt hierin 
nog een grote rol met haar actieve achterban. Ook wanneer er wordt gekeken naar de economische sector valt 
het op dat ondanks haar afgelegen ligging, er nog veel verschillende bedrijvigheid heerst. Hiermee laat het dorp 
zien dat er nog veel potentie in zit. 
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7. SWOT CULTUUR EN LANDSCHAP 

 
In deze deelvraag wordt de SWOT-analyse besproken. Hierin worden alle sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen op het gebied van landschap en cultuurhistorie besproken.  

Sterkten 

Rijke cultuurhistorie     

Actieve gemeenschap     

Nabij gelegen Unesco wereld erfgoed  

Beschermd dorpsgezicht  

Lage grondprijzen & Lage vastgoedprijzen 

Authenticiteit en belevingswaarde 

 

Zwakten 

Slecht bereikbaar          

Leegstand   

Aardkundig waardevol gebied   

 

Kansen  

Mensen hebben steeds meer vrij tijd    

Opstapplaats Ameland      

Ruimte voor ontwikkeling   

Actief landschapsvormingsproces  

Cultuurtoerisme  

Meeliften op investeringen van Deltaprogramma Waddenzee  

 

Bedreigingen  

Bevolkingskrimp       

Vergrijzing        

Klein draagvlak 

Geringe investeringsbereidheid 
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Sterkten 

Rijke cultuurhistorie 

Holwerd en zijn omgeving hebben een groot rijkdom op het gebied van Nederlandse en Friese cultuurhistorie. 

Denk hierbij aan ontginningen van het land, de vroegere handelsfunctie en het bouwen op terpen. Deze 

onderdelen zijn nog steeds genuanceerd terug te vinden in het huidige landschap. Wanneer deze onderdelen 

op de juiste manier naar voren gebracht worden zal er meer bewustzijn ontstaan over de cultuur van deze 

omgeving. 

 

Actieve gemeenschap 

Holwerd heeft minder dan 1500 inwoners, waarmee het een typisch ‘ons kent ons’ dorp is. Hierdoor zijn de 

bewoners actief in de gemeenschap en is er een hoge sociale controle. Het voordeel hiervan is dat de mensen 

zich snel betrokken zullen voelen bij de activiteiten in het dorp. De kans is dus groot dat de bewoners actief 

zullen meehelpen met de toeristische activiteiten en zich hier verantwoordelijk voor voelen. 

 

Unesco-werelderfgoed 

Het buitendijkse kweldergebied bij Holwerd behoort tot het UNESCO-werelderfgoed. Deze gebieden hebben 

een unieke culturele of natuurlijke waarde die veel mensen aanspreekt. Door dit werelderfgoed te verbinden 

met het dorp kunnen toeristen getrokken worden. Het erfgoed kan hier dus aangewend worden als een vorm 

van marketing.  

Door het verbinden van het dorp met de Waddenzee brengt men het werelderfgoed eigenlijk dichter naar het 

dorp. Door de verbinding met de zee kunnen ook allerlei nevenactiviteiten ontstaan, vooral in de nautische 

sector. Met moet hierbij denken aan de haven, verdere nautische dienstverlening (winkels e.d.) en 

bootexcursies naar het wad die in Holwerd hun basis kunnen hebben. Dit geeft het dorp een extra identiteit die 

mensen ervoor kan laten kiezen hun vakantiebasis in Holwerd te plaatsen. Ook kunnen deze activiteiten weer 

extra banen scheppen. 

Beschermd dorpsgezicht 

Een groot gedeelte van Holwerd is beschermd dorpsgezicht betekende dat hieraan weinig tot niets mag 

worden veranderd. Bij het realiseren van dit project moet hier rekening mee worden gehouden.  

Lage grondprijzen & Lage vastgoedprijzen  

Door de lage grond- en vastgoedprijzen is het momenteel aantrekkelijk om huizen of land te kopen, om deze te 

kunnen opknappen en in de toekomst voor een betere prijs te verkopen. Zeker als straks de dijk doorgebroken 

gaat worden, hoopt Holwerd een stuk aantrekkelijker te worden.  
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Authenticiteit en belevingswaarde 

Op weinig plekken in Nederland is er nog te vinden wat er in Holwerd te vinden is. Door het open en ruime 

landschap met een rustgevende sfeer en mooie luchten is het voor natuurliefhebbers aantrekkelijk op hier een 

ommetje te maken. 

 

Zwakten 

Slecht bereikbaar 

Door de slechte bereikbaarheid van Holwerd, zowel met het Openbaar Vervoer als met de auto is het voor veel 

mensen niet aantrekkelijk om Holwerd zelf te bezoeken. Dit zal in de toekomst wel aangepast moeten worden, 

wil Holwerd meer toeristen naar zich toetrekken. Naar de veerpont naar Ameland is echter wel voldoende 

aansluiting met het openbaar vervoer.  

 

Leegstand 

Door de vergrijzing en het weg trekken van de jongeren naar de grotere steden komen er steeds meer huizen 

in Holwerd leeg te staan. Deze huizen worden vervolgens voor een langere tijd niet verkocht en komen te 

vervallen. Wat een beetje een beeld geeft van een vervallen spookdorp. Dit is niet aantrekkelijk voor toeristen.  

 

Aardkundig waardevol gebied 

Vlakbij het projectgebied aan de westelijke zijde is een aardkundig waardevol gebied gevestigd. De 

omstandigheden die hier heersen, mogen niet worden beïnvloed door de veranderingen die het uitvoeren van 

dit project met zich mee zal brengen.  
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Kansen 

Mensen hebben steeds meer vrije tijd  

Door onder andere het nieuwe werken hebben mensen steeds meer de tijd om andere dingen te doen naast 

hun werk. Door bijvoorbeeld veel thuis te werken heeft men daardoor vrijwel geen reistijd meer en houdt dus 

aan het einde van de werkdag tijd over om andere dingen te doen naast de huishoudelijke klusjes. Dit kan 

bijvoorbeeld een wandeling langs de nieuwe kust van Holwerd zijn. Dit zijn dus vooral de mensen tussen de 25-

65. Maar ook de mensen die al met pensioen zijn gaan vaker naar buiten en hebben door het eeuwige sparen 

en hun pensioengeld meer geld over om leuke dingen te doen.  

 

Opstapplaats Ameland      

Het feit dat Holwerd dient als opstapplaats om in Ameland te komen betekent dat mensen er al langs komen. 

Dit houdt in dat wanneer het eenmaal een interessante plaats wordt om te verblijven dit vanzelf wordt gedaan. 

Ook betekent het dat mensen niet specifiek naar Holwerd hoeven te komen maar een dagje in Holwerd aan 

Zee toe kunnen voegen aan de al aanwezige plannen om de Waddeneilanden te bezoeken.  

 

Ruimte voor ontwikkeling 

De huidige economische en demografische staat van Holwerd en de omgeving laat veel ruimte over voor 

ontwikkeling en nieuwe initiatieven. Het gebied is dunbevolkt en er zijn weinig economische activiteiten. Deze 

twee factoren zorgen ervoor dat er weinig weerstand is bij nieuwe ontwikkelingen. Wanneer het bedrijfsleven 

groter en gevarieerder zou zijn, zou er waarschijnlijk wel ergens weerstand vandaan komen aangaande plannen 

en initiatieven. Deze is door de huidige situatie nihil. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden is 

de doorstroom van het verkeer naar Ameland. Deze mag niet in het geding komen. 

Ook de bevolking staat welwillend tegenover nieuwe ontwikkelingen. De bewoners zijn nuchter en hebben een 

sterke band met hun omgeving. Daarom zien zij ook in dat de toekomst van hun geliefde dorp afhangt van een 

nieuwe impuls die de omgeving moet krijgen. Dit blijkt ook uit het positivisme waarmee de bewoners het plan 

van Holwerd aan Zee benaderen. Daarnaast bieden leegstand en het open landschap voldoende ruimte voor 

het vestigen van de nieuwe initiatieven en ondernemingen. 

 

Actief landschapsvormingsproces 

Het buitendijkse kwelderproces geeft een uniek beeld van hoe het landschap is ontstaan. Niet alleen voor 

Holwerd en omgeving, maar voor het hele Nederlandse zeekleigebied. Dit proces kan dat ook voor educatieve 

doeleinden worden aangewend, zoals een informatiecentrum of het organiseren van excursies op het 

kweldergebied voor scholieren en studenten. 

 

Cultuurtoerisme  

Een omkomende trend is het op vakantie gaan om vervolgens te wandelen en het hoofd leeg te maken. Dit kan 

voor Holwerd ook een kans bieden.  
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Meeliften op investeringen van Deltaprogramma Waddenzee 

Door mee te liften op het deltaprogramma Waddenzee kan Holwerd hiermee een kans voor zichzelf creëren 

dat zij ook verbeterd kunnen worden op natuurlijk en landschappelijk vlak.  

 

Bedreigingen 

Bevolkingskrimp    

Door het krimpen van het bevolkingsaantal zal de leefbaarheid van het dorp afnemen. Voorzieningen zullen 

langzaam verdwijnen. Inwoners moeten dus langer gaan reizen om hiervan gebruik te maken. Dit zorgt weer 

voor ongemak en versterkt de krimp. Door deze vicieuze cirkel zal een dorp langzaam krimpen tot er niks 

overblijft.  

  

Vergrijzing   

Door vergrijzing zal de gemeente hogere lasten krijgen in de zorg, terwijl er minder geld binnen gaat komen 

omdat het belastbare gedeelte van de bevolking tegelijkertijd afneemt. Voor de jongeren zullen de lasten 

hoger worden en de kansen kleiner, vergrijzing zal de bevolkingskrimp dus versterken, met negatieve 

ontwikkelingen tot gevolg.  

 

Klein draagvlak      

Vanwege de kleine hoeveelheid en relatief oude inwoners van het dorp bestaat de kans dat er weinig behoefte 

is aan verandering.  

 

Gerichte investeringsbereidheid 

Doordat weinig investeerders bereid zijn om in het verlaten en vervallen dorpje te investeren ziet Holwerd er 

daarom dus ook nu zo uit als dat het eruit ziet. Maar als deze investeerders na de dijkdoorbraak ook weg zullen 

blijven, zal Holwerd zeer langzaam op gang komen met de economie.  
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8. WATERVEILIGHEID EN KUSTBEHEER 

De van Aylvadijk dijk is in zijn vierhonderdjarig bestaan één keer doorbroken. Dit gebeurde in 1825. Door deze 

doorbraak werden de mensen in Holwerd wakker geschud. Na onderzoek bleek dat er verschillende plekken te 

zwak waren voor zwaar water geweldOngeldige bron opgegeven.. Door de zeespiegelstijging werd de dijk 

steeds minder betrouwbaar, en kon het de veiligheid van de bewoners erachter niet meer waarborgen. Door 

deze gebeurtenissen is de van Aylvadijk verbouwd tot een nieuwe dijk, de Zeedijk. 

Het begin van de 19
e
 eeuw was heel belangrijk voor de waterschappen. Voor het eerst werd er in de grondwet 

landelijk waterstaatszorg ingevoerdOngeldige bron opgegeven.. Waterschappen kregen de volledige 

verantwoordelijkheid over de waterveiligheid. Er werd per dijk een nieuw reglement gemaakt. Om water extra 

ruimte te bieden, tijdens hevige stormen, zijn ook verschillende meren ingepolderd. Na het aanleggen van 

dijken waren de terpen niet meer noodzakelijkOngeldige bron opgegeven.. De meeste terpen bestonden uit 

het vroegere veen en waren daarom vruchtbare grond. Terpbazen groeven de terpen op hoog tempo af en 

verkochten deze aarde. In Holwerd staat de kenmerkende kerk nog wel op een terp. 

Rond het begin van de 20
ste 

eeuw kreeg de provincie Friesland meer bezwaren over de grote hoeveelheid 

waterschappen. Friesland telde honderden particuliere polders, veenpolders en waterschappen. Deze 

waterschappen zijn later gefuseerd in elf waterschappen. Na verloop van tijd resulteerde deze waterschappen 

in het ‘Wetterskip Fryslân’Ongeldige bron opgegeven.. 

 

In de periode vanaf 1100 groeide Holwerd vanwege de strategische ligging uit tot een belangrijk handelsdorp. 

Om de handelsfunctie van het dorp verder te verbeteren is in de 17
e
 eeuw de Holwerdervaart gegraven. Deze 

vaart moest de positie van Holwerd als handelsdorp verder versterken. Door deze vaart ontstond meer handel 

en vestigde zich meer bedrijven in het dorp. Onder andere de scheepvaart en visserij waren belangrijk sectoren 

in deze periode. In 1901 zorgde de komst van de spoorlijn Leeuwarden-Dokkum-Metslawier voor een nieuwe 

situatie. Het vervoer van goederen en personen verplaatste zich van het water naar het spoor. Hierdoor 

verdwenen de schippers uit Holwerd en verloor de Holwerdervaart zijn functie. Met later ook nog de komst van 

de rondweg dat Holwerd ook per weg bereikbaar maakte was de Holwerdervaart overbodig. In 1956 is het 

noordelijke gedeelte van deze vaart gedempt Ongeldige bron opgegeven..   

De Holwerdervaart kent tegenwoordig nog een kleine haven bij Holwerd. Vanaf hier is de Holwerdervaart tot 

nog toe bevaarbaar. Echter staat deze functie onder druk aangezien het Waterskip Fryslan en de gemeente 

Dongeradeel de vaart niet meer voor scheepvaart onderhouden Ongeldige bron opgegeven.. 

8.1 HUIDIGE SITUATIE 

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige ruimtelijke situatie op het gebied van kustveiligheid en waterbeheer. Hierbij 

zijn de verschillende aspecten in de ruimtelijke inrichting en bodem meegenomen. Eerst is ingegaan op het 

oppervlaktewatersysteem. Vervolgens is gekeken naar de huidige hoogtes in het gebied. In de derde paragraaf 

is de geomorfologie en de bodem behandeld, waarop een toelichting betreffende het grondwater volgt in 

paragraaf vier. Vervolgens is er in paragraaf vijf gekeken naar de opvang en afvoer van het hemelwater. Ten 

slotte is in paragraaf zes van dit hoofdstuk gekeken naar de kwaliteiten en knelpunten voor de waterveiligheid 

in het gebied. 
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8.1.1 OPPERVLAKTEWATER 

Het gebied rondom Holwerd kent als belangrijkste water de Waddenzee. Deze zee die vroeger tot aan het dorp 

van Holwerd reikte bevindt zich ten noorden van het dorp. De Waddenzee is een dynamisch gebied waar de 

natuur nog veel invloed heeft. Hierdoor is er sprake van het ontstaan en verdwijnen van zandplaten.  Het 

getijdegebied van de Waddenzee bestaat tevens uit de kwelders.  De lagere gedeelten van deze gebieden 

stromen twee keer per dag onder water. Bij dit proces zet het water materie af en neemt het materie mee. Dit 

proces zorgt voor het ontstaan van de geulen in het kweldergebied Ongeldige bron opgegeven.. De kwelders 

zijn het enige gebied in de omgeving van Holwerd dat verbinding heeft met de zee. Het binnendijkse gebied 

kent voornamelijk een agrarische functie. De weilanden worden afgewaterd door middel van greppels en 

sloten. Deze vormen de secundaire watergangen in het gebied. Ook zijn er achter de oude en nieuw zeedijk 

sloten gegraven deze dienen voor de opvangen van de kweldruk. In figuur 8.1.1 is een schets te zien van de 

aanwezige oppervlakte wateren. 

 

Figuur 8.1.1: Schets oppervlakte watersysteem Ongeldige bron opgegeven.Ongeldige bron opgegeven.. 

De afwatering van de sloten in het gebied vindt plaats via de ‘Holwerdervaart’ (‘Holwertse veurt’). Deze vaart 
dient als boezem en voert het water af richting de Dokkummer Ee. Vanaf hier kan het water door kanalen 
zowel afgewaterd worden op het Lauwersmeer als het IJsselmeer (zie figuur 8.1.2). 
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Figuur 8.1.2: Oppervlakte water kaart Friesland (G. ter Haar,2004). 

Het groene gebied in figuur 8.1.2 watert af door middel van kanalen en vaarten op het IJsselmeer. De paarse 

gebieden kennen een eigen afwatering. Bij het gebied ten oosten van Holwerd gaat het om afwatering op het 

Lauwersmeer. Om deze afwatering te laten functioneren zijn er verschillende gemalen aanwezig in de Friese 

wateren. De directe omgeving van Holwerd kent geen gemalen zoals is aangegeven op figuur 8.1.3. Wel liggen 

er gemalen die van belang zijn voor het regionale oppervlaktewatersysteem. 

 

Figuur 8.1.3: Gemalen Noordoost Friesland Ongeldige bron opgegeven.. 

De verschillende gemalen in het gebied zijn bedoeld voor het ontwateren van lokale poldergebieden. Een 
belangrijk gemaal voor Noordoost Friesland is die van Dongerandielen. Dit gemaal is aangelegd voor het 
afsluiten van de Lauwerszee. Het gemaal zorgt ervoor dat boezem water afwatert op het Lauwersmeer. Het 
gemaal is voornamelijk voor het gebied ten oosten van Dokkum Ongeldige bron opgegeven..  Het oppervlakte 
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water en hemelwater ten oosten van Holwerd (paarse gebied in figuur 8.1.2) watert  (deels) af op  het 
Lauwersmeer door dit gemaal. 

Ook de Holwerdervaart heeft een gemaal. Dit is het gemaal “De Mear” gelegen bij Wanswert Ongeldige bron 

opgegeven.. Dit gemaal dient voor de bemaling van de achterliggende polder tussen Holwerd en Ferwerd 

Ongeldige bron opgegeven.. 

 

8.1.2 HOOGTELIGGING 

In figuur 8.2.1 is de hoogtekaart van Holwerd en omgeving te zien. Het gebied rondom Holwerd is voornamelijk 

laaggelegen. De buitendijkse kwelders aan de rand van de Waddenzee zijn de laag gelegen gedeelte van het 

gebied. Meer naar de zeedijk toe liggen de kwelders lager. Hier liggen de kwelders boven NAP. Deze gebieden 

liggen tevens hoger dan de binnendijkse gelegen agrarische gronden. Door de afwateringen zijn deze gebieden 

ingeklonken. Verder naar het binnenland voorbij 3de oude zeedijk zijn de agrarische gebieden weer hoger 

gelegen dan de jongere polders tussen de zeedijken. Duidelijk zichtbaar in het landschap zijn de verschillende 

waterkeringen in het gebied. De huidige zeedijk ligt 4,2 meter boven NAP. Deze zeedijk moet voor droge 

voeten zorgen in het achterland. Ook de oude waterkering is nog zichtbaar qua hoogte in het landschap. De 

oude zeedijk ligt ten hoogte van Holwerd. De terp waarop de oude kern van Holwerd ligt is ongeveer even hoog 

als de zeedijk.  

 

Figuur 8.2.1: Hoogtekaart Holwerd en omgeving(Provincie Fryslân). 

In figuur 8.2.2 is verder ingezoomd op de hoogtes in het gebied waar het project Holwerd aan Zee plaats moet 

vinden. De zeedijk en de terp zijn duidelijk zichtbaar als de hoogste gedeeltes van het gebied. De kwelder 

bestaat uit laagtes van 0,8 meter boven NAP tot hogere gedeeltes tot 1,4 meter boven NAP. De oude zeedijk 

ligt tussen de 2 en 3,4 meter. De agrarische gronden ertussen liggen tussen de 1 en 2 meter. Met een laagte 

tegen de dijk aan langs de weg richting de boot naar Ameland. Hier is een gedeelte van de polder slecht 0,7 

meter boven NAP. De oude kern van Holwerd ligt veilig bij het doorbreken van de dijk. Echter liggen veel 

woningen in gebieden die een hoogte kennen tussen de één en twee meter. Deze woningen, indien bewoond, 

kunnen een knelpunt vormen bij het realiseren van een dijkdoorbraak. 
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Figuur 8.2.2: Hoogte Holwerd t.o.v. NAP Ongeldige bron opgegeven.Ongeldige bron opgegeven.. 

Het landschap kent een duidelijk structuur van noord naar zuid qua hoogteligging. Dit is terug te zien in figuur 

8.2.3. Duidelijk zijn de verschillende landschapsvormen van zee, kwelders, dijk polders en terp zichtbaar in het 

landschap. De doorsnede is gemaakt van het buitengebied van Holwerd, In de doorsnede zijn tevens de 

verschillende bodemtypes te zien. 
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Figuur 8.2.3:  Schets van een dwarsdoorsnede van het buitengebied van Holwerd (de locatie van de dwarsdoorsnede is te zien in figuur 

8.2.2. 

 

8.1.3 GEOMORFOLOGIE EN BODEM 

In deze paragraaf is verder ingegaan op de geomorfologie en bodemgesteldheid van het gebied. Het ontstaan 

van de bodem is namelijk van belang voor de afvoer en infiltratie van het water.  

Geomorfologie 

De geomorfologie oftewel het ontstaan van vormen in het landschap is voornamelijk het gevolg van de zee. De 

Waddenzee en vroeger ook de Middelzee zorgden voor de afzet van zand. Doordat de zee steeds meer land 

afzette viel het gedeelte het verste van de zee gelegen steeds langer droog. Deze gebieden gebruikten de 

agrariërs. Tegenwoordig is het buitendijkse gebied nog een kweldervlakte met dichter bij de zee zandplaten. 

Ook in binnendijkse landschap is het ontstaan nog terug te zien. De kwelderwallen zijn de oude kwelders die 

niet meer onder invloed staan van de zee. Tussen de kwelderwallen liggen de voormalige zeegeulen. Deze 

geulen voerden vroeger het water van de kwelders terug naar zee (Provincie Fryslân). 
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Bodem 

De geomorfologie van het gebied is tevens terug te zien in de bodem. Het gebied bestaat voornamelijk uit klei 

en zavel zoals te zien is op figuur 8.3.1. De buitendijkse gebieden van de kwelder bestaan uit recent afgezette 

zware zavel. De kwelder kent het hoogste stuk meteen langs de zee dit bestaat uit zware zavel. Daarachter is 

het gebied lager hierbij zijn zowel stukken lichte zavel als zware zavel aanwezig. Het gedeelte tegen de zanddijk 

aan bestaat uit lichte klei. Achter de dijk bestaat de eerste strook tevens uit zware zavel. Vervolgens is er een 

rand met lichte klei en daar achter ligt nog een strook met zware klei. Het agrarische gebied bestaat 

grotendeels uit lichte zavel. De patronen van de voormalige geulen zijn ook in de bodem nog terug te vinden 

aangezien hier de bodem bestaat uit zware zavel(Provincie Fryslân). Naast de natuurlijke bodem zijn er ook 

door de mens opgehoogde gebieden te vinden. Dit zijn de dijken in het gebied en de terp van Holwerd, welke 

kunstmatig zijn opgehoogd. De zeedijk is aangelegd met zand uit het buitengebied (mond. med. Zijlstra, 2016). 

 

Figuur 8.3.1: Bodemkaart Holwerd en omgeving (Provincie Fryslân). 

 
Waterdoorlatendheid 

Voor de waterveiligheid van het gebied is de waterdoorlatendheid van belang. Hieruit is af te leiden op welke 

locaties het regenwater snel infiltreert in de bodem. En op welke locatie het water langzamer infiltreert. De 

waterdoorlatendheid van de grond is van verschillende factoren afhankelijk zoals de heterogeniteit van de 

bodem, dichtheid van de bodem, korreldikte en materiaal van de bodem. Voor het materiaal geldt dat zand het 

water beter doorlaat dan klei (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016). Dit betekent dat het water dat 

op zandgronden of zavelgronden sneller in de bodem infiltreert dan op kleigronden. Hieruit valt af te leiden dat 

het zware kleigebied (paars op figuur 8.3.1) het slechts water doorlaat. In deze gebieden is de kans op 

wateroverlast bij neerslagpieken het grootst.  

 
Inklinking en bodemdaling 

Door het proces van landwinning en indijken van polders is er sprake van een dalende waterstand in het 

gebied. Daarnaast worden de meeste polders afgewaterd door agrariërs. Hierdoor is er sprake van inklinken 

van de bodems Ongeldige bron opgegeven.. Dit proces van inklinking is zichtbaar in het landschap. De oudere 

polders richting Dokkum liggen een stuk lager dan de nieuwere polders en de buitendijkse kwelders. Naast 

inklinking is er sprake van bodemdaling. Noord- Nederland is tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) omhoog 

gekomen. Echter na het smelten van het ijs is dit gedeelte begonnen met zakken. Deze bodemdaling vindt nog 

steeds plaats. Per honderd jaar zakt Noord Nederland 10 tot 25 cm Ongeldige bron opgegeven.. Naast het 

proces van inklinking is er ook sprake van bodemdaling in het gebied als gevolg van zout- en gaswinning. De 

NAM haalt gas uit de bodem waardoor open ruimtes ontstaan in de bodem. Als gevolg hiervan zakt de bodem. 
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De voornaamste gaswinningen vinden plaats in de provincie Groningen. Echter heeft de gaswinning ook 

gevolgen voor de bodem van de Waddenzee als mede het poldergebied van Holwerd. In figuur 8.3.2 is de 

verwachte bodemdaling te zien in de periode tot 2050. In de omgeving van Holwerd is dus als gevolg van deze 

winningen een bodemdaling van 10 tot 15 centimeter te verwachten Ongeldige bron opgegeven..  

 

Figuur 8.3.2: Bodemdaling als gevolg van aardgaswinning Ongeldige bron opgegeven.. 

8.1.4 GRONDWATER 

Naast het oppervlaktewater maakt het grondwater een belangrijk deel uit van het watersysteem. Holwerd en 

omgeving hebben van oorsprong een hoge waterstand. Aangezien het gebied in het laaggelegen deel van 

Nederland ligt. De grondwaterstand is echter kunstmatig omlaag gebracht, waardoor er sprake is van een lage 

grondwaterstand zoals is te zien op figuur 8.4.1. 

 
Grondwaterstanden 

Het buitendijkse gebied kent met grondwatertrap III de laagste grondwaterstanden terwijl de zandplaten hier 

grondwatertrap VII. De binnendijkse agrarische gebieden grondwatertrap IIIb tot VI hebben. De dijken en de 

bebouwing van Holwerd hebben tevens een zeer lage grondwaterstand. Hier is een grondwaterstand van VI tot 

en met VIII (Provincie Fryslân).  
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Figuur 8.4.1:  Grondwatertrappen Holwerd en omgeving (Provincie Fryslân). 

In tabel 8.1 is te zien hoe ver het grondwaterstand onder het maaiveld staat bij de verschillende 

grondwatertrappen. In tabel 8.1 staat de GHG voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand terwijl GLG de 

gemiddeld laagste grondwaterstand is. Hieruit valt af te leiden dat het grondwater in het binnendijkse gebied 

diep zit, terwijl het in het buitendijkse gebied dichter bij het maaiveld staat. 

Grondwatertrap GHG in cm GLG in cm 

I  <50 

IIa <25 50-80 

IIb 25-80 50-80 

IIIa <25 80-120 

IIIb 25-40 80-120 

IV 40-120 80-120 

Va <25 >120 

Vb 25-40 >120 

VI 40-80 >120 

VII 80-140 >120 

VIII <140 >120 

Tabel 8.1: Grondwatertrappen en grondwaterstanden Ongeldige bron opgegeven.. 

Met deze grondwaterstand gegevens is in tabel 8.2 een globale inschatting gemaakt van de grondwaterstanden 

ten opzichte van NAP. Hierbij zijn verschillende deelgebieden gebruikt waarbij uit is gegaan van een 

gemiddelde hoogte ten opzichte van NAP. 

Deelgebied GHG ten opzichte van NAP  GLG ten opzichte van NAP 

1 Oostelijke kwelder 0,4 tot -0,4 m 0 tot -1,2 m 

2 Westelijke kwelder 1,15 tot 1 m > 0,2 m 

3 Agrarische gebied tussen oude 
en nieuwe zeedijk 

1,10 tot 0,7m  > 0,3 m 

4 Laaggelegen agrarisch gebied 
ten noordwesten van Holwerd 

0,3 tot -0,1 m >- 0,5 m 

5 Agrarische polder achter oude 
zeedijk 

0,6 tot 0,2 m >- 0,2 m 

6 Oude kern van Holwerd(terp) <2,8m < 3 m 

7 Nieuwe bebouwing 
Holwerd(niet op de terp) 

0,2 tot -0,6 m < -0,8 m 

Tabel 8.2: Grondwater ten opzichte van NAP waarbij de nummering van de gebieden verwijst naar figuur 20. 
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Grondwaterbeheer 

Doordat het gebied rondom Holwerd laaggelegen is, is er van nature sprake van een hoge grondwaterstand. 

Echter blijkt uit figuur 8.4.2 dat er in Holwerd en omgeving grotendeels sprake is van een lage 

grondwaterstand. Dit komt door grondwaterbeheer. Met name de agrariërs hebben behoefte aan een lage 

grondwaterstand daarnaast worden de grondwaterstanden in wijken gelegen buiten de terp laag gehouden. 

Het wetterskip Fryslan wil de grondwaterstanden niet verder laten zakken. Om de belangen van de 

drinkwatervoorziening en de natuur niet te bedreigen, daarnaast wil het waterschap verdere daling van de 

grondwaterstand tegengaan door meer hemelwater in grondwater te laten infiltreren Ongeldige bron 

opgegeven.. Op onderstaande figuur 8.4.2 is het huidige peilbeheer te zien wat gehanteerd wordt door de 

wetterskip Frysland. Hierin is de waterstand te zien ten opzicht van NAP die wordt gehanteerd Ongeldige bron 

opgegeven..  

 

 

Figuur 8.4.2: Grondwaterpeilbeheer Friesland Ongeldige bron opgegeven.. 

 

In figuur 8.4.3 is een uitsnede te zien van figuur 28 met het gebied rondom Holwerd. Hierin is te zien dat het 

grondwaterpeilbeheer gericht is op een grondwaterstand tussen de 2,19 meter onder NAP en de 0 meter. 

Daarnaast is in tegenstelling tot in een natuurlijke situatie het zomerpeil hoger dan het winterpeil in het 

gebied.  
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Figuur 8.4.3 : Uitsnede grondwaterpeilbeheer Noordoost Frysland Ongeldige bron opgegeven.. 

 
Kweldruk 

In het gebied rondom Holwerd is tevens sprake van kweldruk. Dit betekent dat er plekken zijn waar het 

grondwater aan het oppervlakte komt. Bij een natuurlijke situatie ontstaat kwel doordat grondwater van de 

hogere gedeelten na lagere gebieden stroomt. Dit is te zien op figuur 8.4.4 in de buitendijkse gebieden. Op de 

lager gelegen plekken in het gebied is sprake van kweldruk terwijl bij de hogere gedeelten juist sprake is van 

een sterke infiltratie van water. Naast natuurlijke kwel bestaat er ook kweldruk als gevolg van reliëf aangelegd 

door mensen. Een bekend voorbeeld hiervan is dijkkwel. Dit is kwelwater dat gelijk achter de dijk aan het 

oppervlakte komt. Om wateroverlast is gevolg van deze dijkkwel te voorkomen zijn sloten en greppels gegraven 

direct achter de dijken. In figuur 8.4.4 is te zien dat er ook bij de zeedijk bij Holwerd sprake is van dijkkwel. 

Naast de zeedijk zorgt ook de terp van Holwerd en de oude zeedijk voor kweldruk zoals tevens te zien is in 

figuur 8.4.4. Het kwelwater dat In Holwerd en omgeving aan de oppervlakte komt is jonge kwel. Het gaat 

hierbij dus niet om kwelwater met bijzondere waterkwaliteit. 

 

Figuur 8.4.4: Kweldruk Holwerd en omgeving (Provincie Fryslân). 
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8.1.5 HEMELWATER 

Naast oppervlaktewater en grondwater speelt hemelwater een belangrijke rol in het watersysteem. 

Hemelwater komt in het systeem van het oppervlaktewater of grondwater. Een gedeelte van het hemelwater 

spoelt rechtstreeks via sloten en kanalen naar de zee. En ander gedeelte infiltreert in de bodem. Bij het 

onderdeel bodem is al gekeken naar de doorlatendheid van de bodems in het buitengebied van Holwerd. In het 

dorp Holwerd is de afvoer van hemel kunstmatig gereguleerd. Van oudsher is het hemelwater afgevoerd via 

het rioleringsstelsel. Dit is echter geen duurzame methode. Het hemelwater vermengde met afvalwater. Dit 

moest vervolgens gezuiverd worden. Het gezuiverde water was van mindere kwaliteit dan het oorspronkelijke 

hemelwater dus de waterkwaliteit verminderde en het proces was kostbaar. Daarnaast is het gecombineerde 

rioleringssysteem kwetsbaar bij pieken in de hoeveelheid hemelwater. Het verouderde gecombineerde 

rioleringssystemen is nog aanwezig in Holwerd. De gemeente Dongerandeel is van plan om in het bebouwde 

gebied van Holwerd een gescheiden rioleringssysteem aan te leggen, waarbij het hemelwater losgekoppeld is 

van de riolering en rechtstreeks naar het oppervlaktewater stroomt. Dit project dient in de periode 2014 – 

2017 gerealiseerd te zijn Ongeldige bron opgegeven..  Binnen het rioleringsplan van de Gemeente 

Dongerandeel is tevens gekeken naar locaties waar sprake is van hemelwateroverlast. In Holwerd is hier geen 

sprake van.  

Kwaliteiten en knelpunten 

De kwaliteiten van het gebied zijn dat er bij de huidige inrichting geen problemen zijn van wateroverlast op het 
gebied van waterveiligheid. Voor toekomstige ontwikkeling van een dijkdoorbraak bij Holwerd is het een 
kwaliteit dat de oude kern op dezelfde hoogte ligt als de zeedijk. Een knelpunt is de nieuwere bebouwing aan 
de rand van Holwerd. Deze bebouwing is gebouwd in een gebied tussen de 1 en 2 meter boven NAP. Hier 
liggen in de toekomst mogelijk risico’s voor wateroverlast. Daarnaast zorgt de bodemdaling voor bedreiging. De 
bodemdaling is een geologische proces wat extra versterkt wordt door aardgaswinning. Waardoor er in de 
komende 34 jaar dalingen mogelijk zijn tot 18 centimeter. 
 

8.2 ACTOREN EN BELEID 

In dit hoofdstuk is gekeken naar de actoren die relevant zijn met betrekking tot het kustbeheer en 

waterveiligheid rondom Holwerd. In dit geval vormen het Waterschap Friesland, Rijkswaterstaat en de 

werkgroep ‘Holwerd aan zee’ de belangrijkste actoren. Naast de betrokken actoren is er gekeken naar het 

beleid op het gebied van de waterveiligheid en kustbeheer. Allereerst zijn de nieuwe normen op het gebied van 

waterveiligheid toegelicht. Vervolgens is gekeken naar het hoogwaterbeschermingsplan en tenslotte is er 

gekeken naar beslissing Zand. 

8.2.1 ACTORENANALYSE  

Werkgroep ‘Holwerd aan zee’ 

Ambitie: De ambitie van de werkgroep is om de leefbaarheid van de gemeente te vergroten en 

werkgelegenheid en omzet te creëren.  

Taken: De taken van de werkgroep zijn het realiseren van het plan, draagvlak creëren, investeerders werven en 

coördineren Ongeldige bron opgegeven.. 

Positie ten opzichte van het plan: De werkgroep Holwerd aan zee staat positief tegenover het plan om Holwerd 

weer aan zee te leggen. 
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Waterschap Friesland 

Ambitie: De ambitie van het waterschap is schoon water en droge voeten in de provincie Friesland. 

Taken: De taken van het waterschap zijn het water op peil houden in sloten, vaarten en kanalen, het zuiveren 

van afvalwater en het beheren en bewaken van dijken, kaden en oevers Ongeldige bron opgegeven.. 

Positie ten opzichte van het plan: De dijkgraaf Paul van Erkelens stelt veiligheid voorop. Als er een passende 

oplossing is om Holwerd aan zee te creëren die aan de veiligheidsnorm voldoet vind hij het goed.Ongeldige 

bron opgegeven.  

Rijkswaterstaat 

Ambitie: De ambitie van Rijkswaterstaat is een land dat beschermt is tegen overstromingen, waar voldoende 

groen is en voldoende en schoon water. 

Taken: De taken van Rijkswaterstaat is het Beheren en ontwikkelen van rijkswegen, vaarwegen en wateren.  

Positie ten opzichte van het plan: Rijkswaterstaat heeft een positieve houding ten opzichte van het plan 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2016). 

 

Overzicht actoren en ambities 

Hieronder is in tabel 8.2 een overzicht van de ambitie, taken en de positie ten opzichte van het plan “Holwerd 

aan zee” per actor.  

Actor  Ambitie Taken  Positie t.o.v. het plan 

Werkgroep ‘Holwerd aan 
zee’’ (initiatiefnemers). 

Economische boost 
Holwerd 

Realiseren plan, 
draagvlak creëren, 
investeerders werven, 
coördineren, 

Positief  

Waterschap Friesland   Schoon water en droge 
voeten in de provincie 

Water op peil houden in 
sloten, vaarten en 
kanalen. Zuiveren 
afvalwater, beheren en 
bewaken dijken, kaden 
en oevers 

Neutraal  

Rijkswaterstaat  Een land dat beschermt 
is tegen overstromingen, 
waar voldoende groen is 
en voldoende en schoon 
water 

Beheren en ontwikkelen 
rijkswegen, vaarwegen 
en wateren  

Positief  

Tabel 8.2: Actorenanalyse. 
 

Alle actoren staan positief of neutraal ten opzichte van het plan “Holwerd aan zee”. Dit biedt draagkracht voor 

het realiseren van het project. 

Er is overlap in de taken van het waterschap Friesland en Rijkswaterstaat. Hier zouden knelpunten kunnen 

ontstaan bij het realiseren van het project. Er kan onduidelijkheid ontstaan over de taken en 

verantwoordelijkheden onderling. Hierover moeten dus duidelijke afspraken gemaakt worden. 
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8.2.2 BELEID 

In de deltabeslissing Waterveiligheid zijn de nieuwe normen vastgesteld voor waterveiligheid in Nederland. 

Deze normen zijn tot stand gekomen met behulp van een risicobenadering. De deltabeslissing richt zich niet 

meer alleen op een overstromingskans, maar ook op de gevolgen van een overstroming. Hierbij bepalen de 

mogelijke gevolgen van een overstroming de hoogte van de norm. De nieuwe normen van de deltabeslissing 

Waterveiligheid zijn vastgelegd in het Deltaprogramma 2015 (DP2015). (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, Ministerie van Economische Zaken, 2014)  

De normspecificaties die zijn vastgelegd in het Deltaprogramma 2015 zijn gebaseerd op de verwachte situatie 

in 2050. De ambitie van het waterveiligheidsbeleid is om Nederland in 2050 klimaatbestendig te hebben 

ingericht. 

Met het waterveiligheidsbeleid wil het kabinet een aantal doelen bereiken: 

‘’Elk individu dat achter een dijk of een duin woont, krijgt uiterlijk in 2050 een individueel beschermingsniveau 

van 10-5 als basis. Dat wil zeggen dat de kans op overlijden van een individu als gevolg van een overstroming 

niet groter mag zijn dan 1:100.000 per jaar. Daarnaast wordt er extra bescherming geboden op plaatsen waar 

kans is op: 

 

 grote groepen slachtoffers; 

 en/of grote economische schade; 

 en/of ernstige schade door uitval van vitale en kwetsbare infrastructuur van nationaal belang.’’ (bron: 

Nationaal Waterplan 2016-2021). 

Deze doelen zijn omgerekend naar normspecificaties voor de keringen. Deze zijn niet meer gebaseerd op 

dijkringen, maar op dijktrajecten. Elk dijktraject krijgt een normspecificatie die past bij de gevolgen in dat 

specifieke gebied. De normspecificaties zijn ingedeeld in zes klassen, waarbij de overstromingskans varieert van 

1/300 per jaar tot 1/100.000 per jaar. Holwerd, gelegen aan dijktraject 6-4, heeft een normspecificatie van 

1/3000. 

De nieuwe normspecificaties worden met een wijziging in de Waterwet vastgelegd. Er wordt door het kabinet 

naar gestreefd om deze wijziging per 1 januari 2017 in werking te laten treden, waarbij het bijbehorende 

nieuwe wettelijke toets instrumentarium op dat moment ook gereed moet zijn. Het streven is dat in 2050 alle 

dijken aan de nieuwe normen voldoen Ongeldige bron opgegeven..  

Implementatie van de nieuwe normen 

Bij het realiseren het beschermingsniveau blijft preventie voorop staan. Dat kan door dijken, duinen en 

stormvloedkeringen te versterken en rivier verruimende maatregelen te nemen. In bijzondere gevallen, 

bijvoorbeeld als een dijkversterking erg duur of maatschappelijk zeer ingrijpend is, is het mogelijk om slimme 

combinaties te maken met ruimtelijke inrichting en/of rampenbestrijding Ongeldige bron opgegeven.. 
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Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Om Nederland duurzaam te beschermen tegen overstromingen wordt 

er in het landelijke waterveiligheidsbeleid ingezet op de meerlaagse 

veiligheid (zie figuur 8.3.5): 

Laag 1: bevat maatregelen op het gebied van crisisbeheersing, zoals 

evacuatieplannen van de veiligheidsregio’s. Deze maatregelen helpen 

om adequaat te handelen, mocht er een overstroming plaatsvinden. 

Laag 2: gaat over een waterveilige ruimtelijke inrichting van ons land, 

zodat bij een overstroming de schade zo laag mogelijk blijft. 

Laag 3: De meerlaagse veiligheid wordt gevormd door de bescherming 

door dijken en duinen en keringen. In 2050 moeten in Nederland alle 

primaire waterkeringen aan de nieuwe normering waterveiligheid 

voldoen.  

Voor Holwerd (project 227) geldt dat in het kader van 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, van 2016 tot en met 2018 een 
planverkenning plaats vindt. Tussen 2019 en 2020 zullen de plannen 
worden uitgewerkt, waarna het programma tussen 2021  

en 2027 zal worden gerealiseerd. 

Figuur 8.3.5: 

MeerlaagsveilgheidOngeldige bron 

opgegeven.. 

 
Beslissing Zand 

De Waddenzee is één van de belangrijkste wetlands ter wereld en is recent in zijn geheel opgenomen op de 

Wereld erfgoedlijst van UNSECO. De buitendelta’s, de eilanden, de wadplaten en de kwelders zijn van groot 

belang voor de veiligheid van de kust van Noord-Nederland. Bij het Waddengebied is het op het gebied van 

waterveiligheid van belang dat de belangrijke waarden van het Waddengebied behouden blijven met zo 

natuurlijk mogelijke maatregelen. De Beslissing Zand vormt daar samen met de deltabeslissingen het kader. 

Het uitgangspunt van de Beslissing Zand is dat de zandbalans langs de kust op orde blijft en dat het 

kustfundament duurzaam in evenwicht is met de zeespiegelstijging. Hiervoor kunnen zandsuppleties in omvang 

toenemen. Daarnaast is het wenselijk dat zandsuppleties zo veel mogelijk bijdragen aan lokale en regionale 

doelen voor een economische sterke en aantrekkelijke kust. Ongeldige bron opgegeven.. 
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8.3 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN  

In dit hoofdstuk is gekeken naar de verschillende ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de 

waterveiligheid en het kustbeheer. In de eerste paragraaf is gekeken naar de klimaatverandering en 

zeespiegelstijging. Vervolgens is gekeken naar de ontwikkeling in het kustbeheer. In de derde paragraaf is 

gekeken naar actuele ontwikkelingen in het kustbeheer. Ten slotte is gekeken welke kansen en bedreigingen 

deze ontwikkelingen met zich mee brengen. 

 

8.3.1 KLIMAATVERANDERING EN ZEESPIEGELSTIJGING 

In deze paragraaf wordt ingegaan op klimaatsverandering en gevolgen. Verschillende studies met verschillende 

modellen en benaderingen laten voor de komende 100 jaar allemaal een stijging van de zeespiegel zien. 

Vervolgens is gekeken naar de ontwikkeling in het kustbeheer.  

Klimaatscenario’s  

Er zijn verschillende modellen opgesteld die de zeespiegelstijging voor de komende jaren voorspellen. Zo 

voorspelt het KNMI een minimale stijging van 35 centimeter en een maximale zeespiegelstijging van 85 

centimeter voor het jaar 2100 (ten opzichte van het jaar 1990). In tabel 8.3.1 staan de voorspellingen voor de 

minimale- en maximale zeespiegelstijging van verschillende bronnen weergegeven. De voorspellingen kunnen 

variëren ten opzichte van elkaar. Het is ook niet makkelijk om een goede voorspelling te doen aangezien men 

niet exact kan zeggen hoe de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen zich gaat ontwikkelen (wat ook 

weer samenhangt met de ontwikkeling van de wereldeconomie) en wat de ijskappen met name op Groenland 

gaan doen. Voor het maken van voorspellingen wordt daarom gebruik gemaakt van verschillende 

klimaatmodellen. 

 

Tabel 8.3.1: Verschillende scenario's voor minimale en maximale zeespiegelstijging voor het jaar 2100 Ongeldige bron opgegeven.. 
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Zeespiegelstijging 

De aarde warmt op en dit brengt gevolgen met zich mee. Laag gelegen landen kunnen wanneer er geen 

maatregelen worden getroffen in de toekomt onder de zeespiegel verdwijnenOngeldige bron opgegeven.. De 

zeespiegel stijgt in een razend tempo, want 3,3 millimeter per jaar is historisch gezien erg veel. Zo werd een 

zeespiegel van 1,8 millimeter per jaar gerekend over de periode 1961-2003. Er zijn verschillende uiteenlopende 

oorzaken voor het stijgen van de zeespiegel, welke vaak verband met elkaar houden. De snelle opwarming van 

de aarde zorgt voor een versnelde afbraak van gletsjers en ijskappen. Groenland is ongeveer vier keer zo groot 

als Frankrijk en bestaat voor 90 procent uit ijs. De grond onder het ijs is permanent bevroren. Wanneer deze 

ijskappen (van zo’n drie kilometer dik) zullen smelten wordt een wereldwijde zeespiegelstijging van meer dan 

zeven meter voorspeld. De uitstoot van broeikasgassen (door veehouderij, industrie en verkeer) veroorzaken 

een versterkt broeikaseffect met als gevolg dat het klimaat sneller opwarmt en het ijs sneller smelt. Daarnaast 

zorgt de uitstoot van roetstof voor zogenaamd ‘black ice’, met als gevolgd dat de ijskappen het licht en dus 

warmte absorberen, wat het smelten van het ijs versneld. Doordat er steeds grotere hoeveelheden smeltwater 

hun weg zoeken naar de oceaan, slijten de ijskappen steeds sneller uit, waardoor de ijskappen sneller 

afbrokkelen. Wanneer permafrostische  gronden ontdooien en vrij komen te liggen, komen er grote 

hoeveelheden broeikasgassen vrij die het broeikaseffect op hun beurt ook weer versterken. De 

Jacobshavengletsjer, de grootste gletsjer van Groenland, is in tien jaar tijd meer ijs verloren als de voorgaande 

100 jaar. In drie jaar tijd heeft deze gletsjer zich meer dan tien kilometer teruggetrokken Ongeldige bron 

opgegeven.. In figuur 8.3.5 is te zien dat deze enorme gletsjer zich na de eeuwwisseling sterk heeft 

teruggetrokken. 

 

Figuur 8.3.5:  De Jacobshaven gletsjer op Groenland krimpt sinds de eeuwwisseling in snel tempo (bron: Greatwhitecon.info). 

  



 

Hogeschool Inholland Delft | 8. Waterveiligheid en Kustbeheer 43 

 

8.4 HUIDIG KUSTBEHEER 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de werking van het kustsysteem en de manier waarop kustgebieden 

worden beheerd.  

Kustsysteem en beheer 

Het kustgebied ziet er constant anders uit. Wanneer het rustig weer is, spoelt zand dat wordt meegenomen 

door de stroming en golven vanuit de branding naar het strand waar het wordt afgezet. Hierdoor groeit het 

strand en daarna kan het zand met behulp van de wind doorstuiven naar de duinen. Storm slaat zand van het 

strand en de duinen af en dit verdwijnt uiteindelijk weer voor een groot deel in zee. Daarnaast zijn er nog 

processen die moeilijker waar te nemen zijn. Zoals het stijgen van de zeespiegel en het dalen van de bodem 

achter de waterkeringen. Door de stijging van de zeespiegel is er steeds meer zand  van de kust naar de 

Waddenzee verplaatst en heeft de kust de neiging om steeds verder landinwaarts te trekken. Er wordt te 

weinig sediment door zee aangevoerd om de afslag van de kustlijn te compenseren, waardoor er structurele 

erosie van de kustlijn optreedt. In figuur 8.4.4 is te zien hoe de kustlijn van Ameland in de loop van de tijd 

veranderde. 

Het waddengebied is qua veiligheid van groot belang voor de kustlijn van Nederland. De buitendelta’s, 

eilanden, wadplaten en kwelders bieden naast de hoge natuurwaarden ook een extra beschermingsbuffer voor 

de kustlijn van Nederland. Dit uitgestrekte getijdengebied biedt een extra bescherming tegen de hoge golven 

van de Noordzee. Zonder deze buffer zouden de waterkeringen op het vaste land en op de eilanden nog hoger 

en sterker moeten zijn.  

Om de kust- en hoofdlijnen van het waddenlandschap te behouden zoals deze nu zijn, heeft de regering in 

1990  besloten om de kustlijn te handhaven door middel van zandsuppleties Ongeldige bron opgegeven.. 

Baggerschepen zuigen zand op van de bodem van de Noordzee en spuiten dit weer op in de ondiepe zee voor 

de kustlijn. Het aangevoerde zand voorkomt dat de kustlijn afbrokkelt en houdt de zandvoorraad in het 

‘kustfundament’ op peil. Een goed voorbeeld van deze maatregel in het kader van kustbeheer zijn de 

Waddeneilanden. Op Ameland wordt aan de noordwest kant van het eiland om de zoveel tijd zand opgespoten 

omdat de huidige ligging van het eiland anders simpelweg zal verdwijnen. 

 
Figuur 8.4.4: Aangroei en afslag van de zandhaak op Ameland (Bron: Waddenvereniging.nl). 
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Dynamisch kustbeheer 

Het kustbeheer is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Voor 1990 bestond het kustbeheer voornamelijk 

uit het aanplanten van zandvasthoudende schermen en helmgras. Dynamisch kustbeheer (sinds 1990) is een 

vorm van beheer die zich richt op de dynamiek van de buitenste duinen, welke de overgang vormen van nat 

naar droog. Het beheer is er op gericht om deze natte en droge delen met elkaar te verbinden. Wind en water 

krijgen hier de kans om sediment af te zetten waardoor het kustfundament kan meegroeien met de stijgende 

zeespiegel.  Het kustfundament bestaat uit de oever onder de waterspiegel, het strand en de duinen (met 

daarin de voorkomende harde weringen).  

Een goed voorbeeld van dynamisch kustbeheer is de kust van Ameland. Hier is aan de noordwest kant van het 

eiland een enorme partij zand opgespoten, aangezien de kustafslag hier het grootst is. Een deel van het zand 

dat wordt meegenomen als gevolg van water en windstromen wordt verderop weer afgezet. Op deze manier 

blijft de huidige zandbalans langs de kustlijn in balans. Een ander voorbeeld van dynamisch kustbeheer is de 

‘zandmotor’ nabij ter Heijde en Kijkduin, waarbij het opgespoten zand op natuurlijke wijze door water en 

windstromingen worden verplaatst. 

Doordat er steeds op tijd nieuw zand wordt aangebracht kan het kustfundament meegroeien met de stijgende 

zeespiegel. Onderzoek wijst uit dat een deel van het gesuppleerde zand naar de achter de zeereep (duinenrij 

die het dichtst bij zee ligt) gelegen duinen stuift. Dit komt vooral voor op locaties met veel dynamiek Ongeldige 

bron opgegeven.. Het resultaat is een natuurlijk landschap met een grote diversiteit aan leefgebied voor 

verschillende soorten flora en fauna. Een probleem waardoor dit proces in de praktijk vaak belemmerd wordt is 

de dichtbegroeide en stabiele zeereep. 

Het toepassen van dynamisch kustbeheer wordt belangrijk gevonden door beheerders, alleen de praktijk wijst 

ook uit dat dit vaak als lastig wordt ondervonden Ongeldige bron opgegeven.. Voor waterkeringsbeheerders 

als Rijkswaterstaat is het vaak lastig om concrete mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer voor hun 

beheergebied te bepalen en daarbij ook de gevolgen goed in te kunnen schatten. Bij bewoners en burgers 

roept dynamisch kustbeheer vaak een onveilig gevoel op en kan er weerstand ontstaan omdat niet goed 

duidelijk is wat dynamisch kustbeheer inhoud. Een tweede vraagstuk wat dynamisch kustbeheer vaak oproept 

bij waterkering beheerders is hoe er moet worden omgegaan met Natura 2000 gebieden. Wat betekent 

dynamisch kustbeheer voor het beheer van de waterkering en hoe kan het waterkering belang worden ingebed 

in Natura 2000 beheerplannen zijn belangrijke vragen die men moet stellen om tot een goed plan te komen 

Ongeldige bron opgegeven.. 

8.4.1 ACTUELE ONTWIKKELINGEN KUSTBEHEER 

Van oudsher zijn de Nederlanders gewend om zich te beschermen tegen de zee. Met de huidige opwarming 

van de aarde en een stijgende zeespiegel, blijft de zee een groter wordende bedreiging vormen voor het lager 

gelegen land achter de dijken. 

In het kader van het plan om Holwerd weer aan zee te leggen, is er gezocht naar voorbeelden uit de praktijk 
waarbij gebruik is gemaakt van innovatieve manieren van kustbescherming waarbij in veel gevallen 
functiemenging wordt gerealiseerd. Functies als natuur, wonen, werken, recreëren en ondernemen kunnen in 
veel gevallen worden gecombineerd, door slim gebruik te maken van de kansen die de zee juist kan bieden.  
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Duurzame innovatie Eemsdelta  

Niet alleen in Holwerd kampt men met problemen als krimp, leegstand en verpaupering.  Ook in Eems-Dollard 

speelt dit probleem. Daarnaast moet hier twaalf kilometer zeedijk tussen Nederland en Duitsland worden 

verstevigd (Didde, 2016). Ook hier is het doel om het gebied weer veilig voor water en aantrekkelijk voor 

bewoners, bedrijven, recreanten en natuurliefhebbers te maken. De primaire waterkering wordt allereerst 

verstevigd (deze voldoen niet meer aan de huidige eisen) en er worden zogenaamde slaperdijken aangelegd. 

Dit zijn verder landinwaarts gelegen (reserve) dijken op locaties waar de risico’s op dijkdoorbraken of 

overstromingen het grootst zijn. Tussen de dijken krijgen natuurontwikkeling en zilte teelt de ruimte om zich te 

ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het concept ‘rijke dijk’. Hierbij worden maatregelen aan de 

zeezijde van de dijk gerealiseerd om de natuur de kans te geven om zich daar te ontwikkelen.  

Overheden gesteund door het rijk, ontwikkelen steeds weer nieuwe dijkconcepten waarbij waterveiligheid 

steeds meer wordt gecombineerd met andere functies. Een integrale voorkustverdediging op basis van 

kwelders en bio bouwers (algenkwekerijen of teelt van zilte gewassen) vormen mogelijkheden. In figuur 8.4.1.1 

is een kaart toegevoegd waarop de ontwikkelingen in de Eemsdelta zijn weergegeven. Uitgestrekte kwelders 

kunnen dienen als golfbrekers en kunnen zo kansen bieden voor kustverdediging. Onderzoek wijst uit dat de 

realisatie van versterkte kwelders bijdraagt aan de veiligheid van de dijk. Deze eigenschap kan als duurzaam 

worden aangemerkt aangezien er gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen en het behouden van 

kweldergebieden, welke instandhoudingsdoelen vormen voor Natura-2000 gebieden (Doornbos, 2012). 

Daarnaast is in de eemsdelta gezocjht naar een passende oplossing voor de inrichting van de dijken. 
Hoge asfaltdijken ontsieren het landschap. Veel van deze dijken zijn aan versteviging toe. Dit wil men men nu 
met klei gaan doen. Bij het plaatsje Dollard wil men net als tijdens de middeleeuwen een laag klei van de 
kwelders afschrapen, wat voor verjonging van de kwelder zal zorgen. Deze klei kan worden gebruikt voor het 
verstevigen van de dijk. Ook het slib dat met de getijden mee de polder instroomt, wil men opbaggeren. Men 
spreekt hier van een kleirijperij. 

Kleiwinning kan de natuur een handje helpen en een bijdrage leveren voor de dijkverstevigingen. Op deze 

manier wordt slim gebruik gemaakt van de omgeving en zijn de plannen met elkaar verweven.  

 
Figuur 8.4.1.1: Ontwikkelingen Eemsdelta (Bron: Royal Haskoning, 2013). 
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Getijdeduikers 

In Zeeland wordt momenteel tussen Breskens en Groede (West Zeeuws-Vlaanderen) het project ‘waterdunen’ 

gerealiseerd. Hier is 350 hectare aan natuur- en recreatiegebied aangelegd, in combinatie met kustversterking. 

 

Figuur 8.4.1.2: De getijdenduiker in Zeeuws-Vlaanderen waar zout water twee keer per dag met de getijden mee in- en uit kan stromen 

(bron:Waterdunen.com). 

Het binnendijkse gebied staat in verbinding met de zee (Westerschelde) door middel van een getijdenduiker 

die in de zeewering is aangebracht (figuur 8.4.1.2). Op deze manier kan het zoute water met het getijde mee in- 

en uitstromen, met als resultaat getijdennatuur. Getijdengebieden bieden met de vele kreken en geultjes een 

vrij robuuste bescherming tegen wateroverlast en kunnen bijdragen aan de gevolgen van het stijgende 

zeewater en het feit dat de rivieren in de toekomst nog meer water kwijt moeten kunnen (Agentschap voor 

natuur en bos, 2015). Door meerdere functies met elkaar te verweven, kan dit gebied ook een meerwaarde 

vormen op economisch vlak. Dit door gebruik te maken van natuurontwikkeling bij het waarborgen van de 

waterveiligheid, wat vervolgens toerisme en recreatie stimuleert, evenals de functies wonen en werken. Door 

het ontwikkelen van dit project krijgt de streek een enorme impuls die vele mogelijkheden biedt en wordt de 

zee niet langer als bedreiging gezien. 

 
Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) 

Een andere ontwikkeling op het gebied van kustbeheer is het werken met gecontroleerde 

overstromingsgebieden, waarbij gebruik gemaakt wordt van een extra dijk, welke mag overstromen (figuur 

8.4.1.3). Deze buitenste dijken kunnen op plaatsen met een hoge dynamiek natuurlijk worden gevormd 

(duinvorming) en op plaatsen met lage dynamiek natuurlijk worden ingericht. Het voordeel van een extra dijk is 

dat de kracht van de vloedgolf hierdoor afneemt en minder schade zal veroorzaken aan de achterliggende 

ringdijk. De tussengelegen overstromingsgebieden dienen hier als waterbuffer Ongeldige bron opgegeven.. 

Wanneer deze overstromingsgebieden op een natuurlijke wijze worden gerealiseerd, kunnen ook deze kansen 

bieden op het gebied van waterveiligheid, maar ook op het gebied van waterveiligheid en natuur. 

 

Figuur 8.4.1.3: Schematische weergave van een gecontroleerd overstromingsgebied (bron:.Sigmaplan.be). 
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Zandhaak 

Een maatregel die wordt genomen tegen het afslaan van de kust is het opwerpen van een ‘zandhaak’. Hierbij 

wordt er een enorme zandbank opgespoten op de plek waar de kust het meest afslaat. Dit zand wordt dan in 

de opvolgende jaren afgeslagen (Kustlijn trekt zich terug) en verderop weer langs de kust verdeeld, waardoor 

er aanbouw van het eiland plaats vind. Aan de noordwest zijde van Ameland is minimaal drie keer een plaat 

vanuit de buitendelta aangeland, met elk tussenperioden van ongeveer zestig jaar. Er heeft zich nu een sterk 

ontwikkelde zandhaak ontwikkelt, waarbij het gebied zo hoog is opgestoven en opgeslibd, dat het boven de 

hoogwaterlijn is komen te liggen. Vanaf dat moment konden meerdere plantensoorten zich hier gaan vestigen 

en is er een groen strand ontstaan. 

 
Klimaatdijken 
Voorheen werd het verstevigen van de dijken voornamelijk gerealiseerd door in de hoogte te werken. Steeds 
hoger wordende dijken dragen niet bij aan het realiseren van een aantrekkelijk landschap. Daarom kijkt men 
steeds meer of er mogelijkheden zijn om de dijken juist in de breedte te verstevigen en deze in te passen in het 
landschap. Een klimaatdijk is een honderden meters brede dijk die door deze omvang niet alleen veiligheid kan 
bieden, maar ook mogelijkheden geeft, zoals het bouwen van een dorp op de dijken, waar men uitzicht heeft 
over het water aan de ene kant, en aan de andere zijde bijvoorbeeld de polders Ongeldige bron opgegeven.. 
 
 
Natuurlijke klimaatbuffers als kustbescherming 
Klimaatbuffers bieden ruimtelijke oplossingen in de vorm van natuurlijke landschapsvormende processen. 
Hierbij kan gedacht worden aan: 
 
-Rijshoutendammetjes: 
Zuidwest kust van Ameland slaat de kust af en is de kwelderdynamiek verdwenen. Rijshoutendammetjes 
vangen slib in en bevorderen de kweldergroei op de kleiplaten. Kwelders hebben hoge natuurwaarde en 
groeien in hoogte doordat ze slik ‘invangen’. Aanhechtingsplaatsen van juten en zetmeel geven schelpdieren 
weer de kans om zich te vestigen, welke kunnen dienen als een natuurlijke bouwsteen voor kustverdediging. 
 
-‘Wash-overs’: 
‘Wash-overs’ zijn gaten in de stuifduin, welke de duinen (en dus ook het eiland) helpen mee te groeien met de 
stijgende zeewaterspiegel. Herstel van de dynnamische kust wordt gerealiseerd door meer natuurlijke 
duingroei te laten plaatsvinden, welke zal bijdragen aan een weerbare en veerkrachtige kustverdediging. 
 
 
Spoelmeer 

Het idee van een spoelmeer is dat de watergang doormiddel van stroming op het juiste (diepte) peil wordt 

gehouden. Vroeger in Gouda spoelde men de grachten door om aangeslibd vuil te verwijderen, door gebruik te 

maken van de achter de sluis opgebouwde waterdruk. Door de sluizen te openen, zorgde de waterstroom dat 

de grachten weer schoon spoelden en op diepte bleven Ongeldige bron opgegeven. 

Om de buitendijkse vaargeulen slibvrij en op diepte te houden is baggeren noodzakelijk. Zo ook bij de 

verbinding tussen het vaste land van Noordoost Friesland en Ameland. Het op diepte houden van de vaargeul 

door middel van baggeren is een bezigheid die dag en nacht doorgaat en waarbij de kosten hoog op lopen. 

Door de aanleg van een binnendijks getijdebekken stroomt het water twee maal per dag heen en weer terug 

van buiten- naar binnendijks gebied. Bij eb wordt het water als het ware uit het binnendijkse getijdebekken 

gezogen en zal zo een geul uitslijten. Bij de planvorming voor het project ‘Holwerd aan zee’ is ‘De Kennistafel’ 

georganiseerd, om te onderzoeken in hoeverre zo’n spoelmeer zijn functie kan vervullen. De belangrijkste 

bevindingen zijn dat de extra stroming die zo’n spoelmeer veroorzaakt waarschijnlijk heel verschillend inwerkt 

op de twee verschillende baggerfracties ‘fluid-mud’ en ‘zand’. De effectiviteit van het spoelmeer wordt als volgt 

ingeschat:  
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• op de fluid-mudfractie: 50-100% vermindering. 

• op de zandigere fractie: 10-30% vermindering. 

Op grond van deze bevindingen verwacht ‘De Kennistafel’ dat er een snelle en substantiële vermindering ter 

grote van 500.000 tot één miljoen kuub van het baggervolume zal optreden in de vaargeul Holwerd-Ameland 

Ongeldige bron opgegeven.. 

8.5 KANSEN EN BEDREIGINGEN 

Kansen voor het gebied rond Holwerd moeten vooral gezocht worden in het realiseren van natuurlijke 

klimaatbuffers. Een hoge dijk beschermt momenteel het gebied tegen eventuele overstromingen. Met de 

wereldwijde temperatuurstijging en het stijgende zeewater (bedreiging) moet worden gezocht naar 

alternatieve vormen van bescherming, waarbij de inpassing van een meer natuurlijke kustverdediging uitkomst 

biedt. Niet overal zal dit makkelijk te realiseren zijn, maar de kust bij Holwerd lijkt voldoende ruimte te bieden 

voor innovatieve oplossingen, waarbij aangesloten kan worden op het nabij gelegen Natura 2000 gebied.  

Daarnaast kan ingehaakt worden op andere ruimtelijke ontwikkelingsplannen en door samen te werken met 

natuurorganisaties en projectontwikkelaars kan veel worden bereikt. 

Bedreigingen voor dit gebied zijn voornamelijk het stijgende zeewater, het verouderen van de kwelders en 

kustafslag. Verschillende kwaliteiten en zwaktes kenmerken het onderzoeksgebied.  

8.5.1 SWOT 

In dit hoofdstuk worden de kwaliteiten en knelpunten voor het onderzoeksgebied verder toegelicht. Daarnaast 

is er in paragraaf 8.5.2 een kaart samengesteld met de verschillende elementen in het landschap van Holwerd 

die betrekking hebben op het huidige en historische kustbeheer en de waterveiligheid van het 

onderzoeksgebied. 

In figuur 8.5.5 is een schematische weergave te zien waarin de kwaliteiten en knelpunten van het 

onderzoeksgebied zijn opgesomd. Hierop volgend is een uitwerking van de verschillende aandachtspunten 

gemaakt.  
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Figuur 8.5.5: SWOT-analyse. 

 
Kwaliteiten: 

- Hooggelegen oude dorpskern is nog aanwezig en ligt op dezelfde hoogte als de zeedijk. 

- Dorpskern heeft geen overlast hemel of grondwater. 

- Holwerd ligt dichtbij Natura 2000 gebied. 

- De Waddenkust maakt deel uit van het werelderfgoed. 

- De boot naar Ameland vertrekt vanuit het onderzoeksgebied naar Ameland. 

- Ameland is een zeer toeristische trekpleister waardoor veel mensen het onderzoeksgebied passeren. 

Door deze verbinding heeft Holwerd een economisch gezien, aantrekkelijke ligging. 

 
Zwakten: 

- Minder grote buffer aanwezig bij wateroverlast. 

o Omdat de nieuwe waterkering dichterbij Holwerd wordt gerealiseerd, is er een minder grote 

buffer bij bijvoorbeeld een dijkdoorbraak. 

 

- Laaggelegen nieuwe wijken. 

o Nieuwe wijken zijn gebouwd tussen de 1 en 2 meter boven NAP. Dit kan in de toekomst voor 

wateroverlast zorgen. 

 

- Geen natuurlijke duinontwikkeling mogelijk. 

o De Waddeneilanden vormen als het ware de duinenrij voor de Friese en Groningse kust. 

Natuurlijke duinontwikkeling zal in het onderzoeksgebied niet kunnen worden toegepast. 

 

- Verouderde kwelders, waardoor diversiteit verloren gaat 

o De kwaliteit van de kwelders wordt sterk bedreigd door veroudering van de vegetatie, wat 

gepaard gaat met verlies in diversiteit en het ontstaan van monotone vegetaties. 
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Kansen: 

- Herstel van cultuurhistorische waarden en kwaliteiten. 

o Wanneer Holwerd weer aan zee komt te liggen, kunnen veel cultuurhistorische waarden 

weer worden hersteld. 

- Vrijwel alle actoren staan positief ten opzichte van het project Holwerd aan Zee. 

- Herstel van verbinding tussen zoet en zout water. 

- Toename capaciteit oppervlaktewater. 

- Spoelmeer vermindert baggerkosten. 

- Groene dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden kunnen bijdragen aan kustbescherming en 

een natuurlijkere kustlijn. 

- Vergroten biodiversiteit. 

- Kwelderdynamiek als natuurlijke kustbescherming 

o De kwelders bieden een beschermingsbuffer voor de kustlijn. Daarnaast vormen deze kwelders 

hoge natuurwaarden. Een kans is dan ook om deze twee functies met elkaar te verweven. 

Uitgestrekte kwelders kunnen dienen als golfbrekers en kunnen zo kansen bieden voor 

kustverdediging. Onderzoek wijst ook uit dat de realisatie van versterkte kwelders bijdraagt aan 

de veiligheid van de dijk. Deze eigenschap kan als duurzaam worden aangemerkt aangezien er 

gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen en het behouden van kweldergebieden, welke 

instandhoudingsdoelen vormen voor Natura-2000 gebieden. Daarnaast kunnen de kwelders 

wanneer deze verouderen voor een deel afgeschraapt worden. Deze klei kan gebruikt worden 

gebruikt voor dijkversterkingen ofwel kustbescherming. Het slib dat met de getijden mee de 

polder instroomt kan worden gewonnen in zogenaamde kleirijperijen (Doornbos, 2012). 

- Rijshoutendammetjes. 

o Aan de zuidwest kust van Ameland slaat de kust af en is de kwelderdynamiek verdwenen. 

Rijshoutendammetjes vangen slib in en bevorderen weer kweldervloei op de kleiplaten. Kwelders 

hebben hoge natuurwaarde en groeien in hoogte doordat ze slik invangen. Aanhechtingsplaatsen 

van juten en zetmeel geven schelpdieren weer de kans om zich te vestigen, welke kunnen dienen 

als een natuurlijke bouwsteen voor kustverdediging. 

 

- Aansluiting Natura 2000 gebied. 

o Met het uitbreiden van de kwelders kan worden ingehaakt op de nabij gelegen Natura 2000 

gebieden. Het behouden van kweldergebieden vormt een instandhoudingsdoel voor Natura 2000 

gebieden. Hiervan kan gebruik worden gemaakt bij de realisatie van kustprojecten. 

- Spoelfunctie vaargeul ‘Holwerd-Ameland’. 

o Innovatieve projecten waarbij een gat in de dijk wordt geforceerd om een binnendijks 

getijdenbekken te creëren kunnen een spoelfunctie voor de Holwerd-Ameland lijn vervullen. 

Men onderzoekt nog in hoeverre het baggeren van de vaargeul kan worden verminderd 

doormiddel van het realiseren van deze spoelfunctie. Men verwacht dat er een snelle en 

substantiële vermindering van het baggervolume zal optreden in de vaargeul Holwerd-

Ameland (Veilinga, 2015) 

- Technisch innovaties. 

o Hedendaagse technische ontwikkelingen bieden kansen voor natuurlijker en veiliger kustbeheer. 

De getijdenduiker in zeeland (Waterdünen) is een voorbeeld van zo’n technische innovatie. 

- Inhaken op andere projecten. 

o Ongeveer 100 kilometer waterkeringen langs de kustlijn en op de Waddeneilanden bieden al niet 

meer het gewenste beschermingsniveau. Een kans zou kunnen zijn om in te haken bij bestaande 

plannen en samen na te denken over mogelijkheden op het gebied van kustbeheer en 

waterveiligheid. Aanpassingen aan de waterkeringen integreren met plannen voor 
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gebiedsontwikkeling kunnen een meerwaarde creëren voor meerdere functies en op deze manier 

kan efficiënter worden (samen) gewerkt met andere partijen en kunnen kosten worden bespaard. 

Bedreigingen: 

- Lager gelegen bebouwing naast de oude dorpskern heeft risico op wateroverlast 

- Bodemdaling  

- Overlap beheer Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat kan voor onduidelijkheid taken en 

verantwoordelijkheden 

- Zeespiegelstijging 

o Een bedreiging is dat de bufferende werking van het intergetijdengebied kan gaan afnemen in de 

toekomst. Nu de zeewaterspiegel snel stijgt, bestaat de kans dat het intergetijdengebied de 

stijging niet meer aan kan in de toekomst. Nu al zijn constant zandsuppleties nodig. 

- Afname bufferwerking intergetijdengebied 

- Aardbevingen 

o Aardbevingen komen steeds meer voor in de Noordelijke provincies van Nederland en richten 

daar wel degelijk schade aan. Wanneer de hoeveelheid en de kracht van de aardbevingen zullen 

toenemen, kunnen deze een gevaar gaan vormen voor de kustbescherming. Daarnaast kan 

verdere bodemdaling een bedreiging vormen doordat de risico’s bij een overstroming zullen 

worden vergroot. 

- Bedreiging Natura 2000 gebied 

o Innovatieve ontwikkelingen in het kustbeheer mogen geen bedreiging of negatieve effecten 

vormen voor Natura 2000 gebieden 
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Figuur 8.5.2:  Overzichtskaart kustbeheer en waterveiligheid. 

8.5.2 OVERZICHTSKAART 

Op figuur 8.5.2 is een overzicht te zien van de verschillende elementen in het landschap van Holwerd die 

betrekking hebben op de huidige en historische kustbeheer en waterveiligheid. In het noorden van het gebied 

is de huidige zeedijk te zien. Deze dijk functioneert als de primaire waterkering voor Holwerd en omgeving. 

Achter deze dijk ligt de oude zeedijk. Dit is de voormalig primaire waterkering. Deze dijk is nog steeds zichtbaar 

in het landschap. Tussen de twee dijken is het verkavelingspatroon zichtbaar. Dit verkavelingspatroon loopt 

verticaal op de zee. Terwijl achter de zeedijk de waaiervormige verkaveling zichtbaar is. Ook de terpdorpen zijn 

nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Deze terpen zijn de eerste vorm van bescherming tegen het 

zeewater. Hoewel er de nodige terpen zijn afgegraven is onder andere de terp van Holwerd en de bijbehorende 

oude dorpskern nog terug te vinden in het landschap. Naast de terpdorpen zijn verschillende particuliere 

terpen terug te zien het landschap. Dit zijn voornamelijk agrariërs die de grond waarop de boerderij werd 

gevestigd hebben verhoogd. Tevens is de ‘Holwerdervaart’ zichtbaar op de kaart. Deze vaart vormt het 

belangrijkste boezemwater voor de afvoer van water richting het IJsselmeer. 
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9. NATUUR EN ECOLOGIE  

Dit hoofdstuk richt zich op de natuur en ecologie rondom Holwerd. De omgeving van Holwerd is hiervoor in 

vier typen gebieden onderverdeeld: de Waddenzee, het kustgebied, het zeekleigebied en het veengebied. In 

figuur 9 worden deze vier gebieden afgebakend. 

 

  

Figuur 9: Afbakening deelgebieden (www.maps.google.nl) 
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9.1 GEBIEDEN 

In deze paragraaf worden de vier deelgebieden één voor één behandeld. Voor elk deelgebied wordt de bodem, 

het water, de flora en de fauna beschreven.  

9.1.1 WADDENZEE 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de abiotische en biotische factoren van de Waddenzee. 

Achtereenvolgens worden de bodemopbouw, de flora en de fauna beschreven. Vervolgens worden de 

gevolgen van het plan ‘Holwerd aan Zee’ genoemd voor de beschreven factoren. Deze gevolgen worden 

geformuleerd als kansen en bedreigingen. 

Het bestudeerde waddengebied beslaat de westelijke en oostelijke wadden. Figuur 9.1.1 toont een kaart met 

een globale afbakening van het bestudeerde gebied. 

 

 

 

 

Figuur 9.1.1: Westelijke Waddenzee en oostelijke Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 

Bodem 

De Waddenzee is constant in verandering, door de getijdenstromingen ontstaat er erosie en sedimentatie (Fig 

9.1.2). Zand en zeeklei wordt aan de kusten van het vasteland en de Waddeneilanden weggespoeld en afgezet. 

Ook worden veel geulen in de Waddenzee zelf uitgeslepen. Tijdens eb vallen stukken wad droog. De 

bodemsoort die daar aanwezig is, is zandig klei of kleiig zand. Door de constante aanvoer van zand en klei die 

wordt gemengd verandert de samenstelling van de bodem constant. Ongeldige bron opgegeven. 
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Figuur 9.1.2: Het ontstaan van het waddengebied Ongeldige bron opgegeven. 

 

Flora 
 
Fytoplankton 

Met Fytoplankton worden alle in het water zwevende ééncellige algen aangeduid. Algen zijn het begin van de 

voedselpiramide in het water. Ze maken door fotosynthese organische stoffen die dan als beschikbaar voedsel 

vrij komt voor de grotere organisme. Hierdoor zijn algen een indicator voor de voedselrijkdom van het water. 

Voor de Waddenzee wordt als belangrijkste indicator weergegeven de hoeveelheid Chlorofyl-A en de alg 

Phaeocystis. Chlorofyl-A is de hoeveelheid pigment in het water, dit geeft een maat voor de biomassa van vrij 

in het water zwevende algen. Phaeocystis is een ééncellige algensoort die ook in kolonies voorkomt. Met grote 

kolonies kunnen de algen aan het eind van de bloei schuim op het strand vormen. In kolonies kunnen de algen 

zich namelijk met een geleiachtige massa omhullen en als dit aanspoelt wordt het door de golven opgeklopt tot 

schuim.  

Hieronder de gemiddelde percentages Chlorofyl-A en Phaeocystis in het water van de afgelopen jaren die in de 

Nederlandse zoute wateren zijn gemeten. Dit geeft een beeld van de Fytoplankton.  Ongeldige bron 

opgegeven. 
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Figuur 9.1.3: Natuurkwaliteit fytoplankton Ongeldige bron opgegeven. 

De natuurkwaliteit die in Figuur 9.1.3 wordt aangehaald wordt hieronder uitgelegd.  

De maat voor biodiversiteit die hier wordt aan gehouden is ‘Natuurkwaliteit’. Dit is in percentages 

weergegeven. 0% houdt in dat er geen biodiversiteit meer over is. 100% is de natuurlijke referentie. 

‘Natuurlijke referentie’ is een situatie waarin de mens geen invloed heeft op de biodiversiteit. De 

natuurkwaliteit is berekend met indicatoren die representatief zijn voor de Waddenzee. ‘Gemiddeld’ is het 

gemiddelde van de indicatoren van de Waddenzee. Ongeldige bron opgegeven. 

De Waddenzee  heeft wel lagere cijfers dan de andere wateren (Fig 9.1.3). Hierbij moet ook erop worden 

gewezen dat sommige soorten Fytoplankton dieper water nodig hebben. Dit kan dus ook de totale hoeveelheid 

Fytoplankton in de Waddenzee verkleinen. Doordat de Waddenzee in vergelijking een ondiepe zee is kan het 

dus geen soorten herbergen die dieper water nodig hebben. 

Ook kunnen in getijdenwateren Blauwwieren en Groenwieren voorkomen. Deze wiersoorten kunnen via de 

monding van zoetwaterrivieren in de zee terecht komen en daar ophopen. Na het ophopen bestaat de 

mogelijkheid dat deze wiersoorten zich vermenigvuldigen en ook een groot aandeel vormen in de 

algengemeenschap. Ongeldige bron opgegeven. 

Macrofyten 

In de Waddenzee komen een aantal planten voor. Sommige bronnen rekenen de kwelders hier ook bij, in dit 

rapport worden deze soorten besproken in het paragraaf kustgebied. De belangrijkste soorten in de 

Waddenzee die hier zijn benoemd zijn Groot en Klein Zeegras, Snavelruppia en een aantal wierensoorten. 

Zeegras 

Er zijn twee soorten Zeegrassen. Groot Zeegras (Zosterae marina) en Klein Zeegras (Zosterae noltii). Groot 

Zeegras bestaat uit twee types, éénjarig en meerjarig. Meerjarig komt in de Waddenzee sinds ongeveer 1930 

niet meer voor. Het éénjarige type groeit in het intergetijdengebied, rond NAP. Klein zeegras groeit ook in het 

intergetijdengebied, meestal iets hoger t.a.v. NAP dan groot zeegras. Hieronder de bedekkingspercentages van 

het totale waargenomen zeegras in de zoute wateren van Nederland. Dit geeft een beeld van de kwaliteit in de 

Waddenzee (Fig 9.1.4).  
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Figuur 9.1.4: Natuurkwaliteit Zeegras Ongeldige bron opgegeven. 

Snavelruppia 

Snavelruppia is kenmerkend voor water met sterk fluctuerende zoutgehaltes. Tevens staat Snavelruppia op de 

Rode lijst. Er zijn waarnemingen bekend, hierdoor is het nog steeds een relevante soort waar rekening mee 

moet worden gehouden. In figuur 9.1.5 is het verspreidingsgebied van deze soort te zien op basis van 

waarnemingen. Ongeldige bron opgegeven. 

 

Figuur 9.1.5: Verspreiding Snavelruppia Ongeldige bron opgegeven. 

Wieren 

In tabel 9.1.1 zijn de zeewieren van de Waddenzee weergegeven 

Zeewieren in de Waddenzee 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Zeesla Ulva lactuca N.v.t. N.v.t. 

Klein Darmwier Blidingia minima N.v.t. N.v.t. 

Knoopwier Gracilaria verrucosa N.v.t. N.v.t. 

Blaaswier Fucus vesiculosus L. N.v.t. N.v.t. 

Knotswier Ascophyllum nodosum N.v.t. N.v.t. 

Tabel 9.1.1: Zeewieren in de Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 
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Fauna 
 
Bodemdieren 

Bodemdieren zijn de organismen die op en in de bodem van wateren leven. Dit zijn zeer veel verschillende 

soorten. De groep waar hierop wordt gericht zijn de Macrozoöbenthos, Dit zijn de bodemdieren die met het 

blote oog waar te nemen zijn. Voor de Waddenzee wordt hier gekeken naar 9 soorten. In Figuur 9.1.6 een 

weergave van deze soorten. 

 

Figuur 9.1.6: Natuurkwaliteit bodemdieren in de Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 

Van waarnemingen.nl zijn deze soorten vanaf 2010 waargenomen. In tabel 9.1.2 worden de meest 
voorkomende soorten en de zeldzame soorten genoemd. De Bonte mantel en de Kleine alikruik zijn zeldzame 
soorten die zijn waargenomen. 

Tabel 9.1.2: Bodemdieren in de Waddenzee 

Het Nonnetje en de Gewone garnaal zijn decennia geleden in aantal afgenomen. De Mossel- en Kokkelbanken 

zijn wel aan het toenemen maar ze hebben nog een lange weg te gaan voor dat ze helemaal weer zijn hersteld. 

Deze slechte start is te wijten aan overbevissing. Door maatregelen komen deze nu weer terug. De 

natuurkwaliteit van de Bodemdieren in de Waddenzee is herstellende maar nog niet op gewenst niveau.  

  

Bodemdieren in de Waddenzee 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Waargenomen 

exemplaren 

Rode lijst Natura 2000 

Japanse oester Crassostrea gigas 110.121 N.v.t. N.v.t. 

Wadslakje Hydrobia ulvae 30.020 N.v.t. N.v.t. 

Gewone alikruik   Littorina littorea 11.251 N.v.t. N.v.t. 

Kokkel Cerastoderma edule 10.219 N.v.t. N.v.t. 

Bonte mantel Mimachlamys varia 2 N.v.t. N.v.t. 

Kleine alikruik Melarhaphe neritoides 1 N.v.t. N.v.t. 
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Vissen 

In de Waddenzee komen veel soorten vissen voor, teveel om op te noemen.  In tabel 9.1.3 is een selectie 

gemaakt van enkele soorten die er zijn aangetroffen. Ongeldige bron opgegeven. 

Vissen in de Waddenzee 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Schol Pleuronectes platessa N.v.t. N.v.t. 

Schar Limanda limanda N.v.t. N.v.t. 

Bot Platichthys flesus N.v.t. N.v.t. 

Makreel Scomber scombrus Kwetsbaar N.v.t. 

Schelvis Melanogrammus aeglefinus N.v.t. N.v.t. 

Haring Clupea harengus N.v.t. N.v.t. 

Paling Anguilla anguilla N.v.t. N.v.t. 

Harders Mugilidae (familie) N.v.t. N.v.t. 

Zeebaars Dicentrarchus labrax N.v.t. N.v.t. 

Driedoornige Stekelbaars Gasterosteus aculeatus N.v.t. N.v.t. 

Kabeljauw Gadus morhua Gevoelig N.v.t. 

Tong Solea solea N.v.t. N.v.t. 

Tabel 9.1.3: Vissoorten in de Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 

Zoogdieren 

De belangrijkste zoogdieren zijn de Gewone en de Grijze Zeehond. Er zijn ook waarnemingen gedaan van 

andere soorten zoals de Bruinvis en de Gewone Dolfijn maar deze zijn te weinig om er op te wijzen dat de 

Waddenzee een vaste woonplaats is. Van de Gewone Dolfijn zijn de laatste jaren alleen dode, gestrande 

exemplaren aangetroffen. Hier wordt er dus ook niet verder ingegaan om die twee soorten. Ongeldige bron 

opgegeven. 

Gewone Zeehond 

De Gewone Zeehond is het meest voorkomende zoogdier in de Waddenzee. Zeehonden worden elk jaar op de 

stranden geteld. De aantallen staan in Figuur 9.1.7. 

Grijze Zeehond 

De Grijze Zeehond komt ook redelijk veel voor in de Waddenzee, maar niet zoveel als de Gewone Zeehond. 

Deze aantallen staan in Figuur 9.1.7.  
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Figuur 9.1.7: Zeehonden Ongeldige bron opgegeven. 

Vogels 
Op het wad komen een aantal vogelsoorten voor die op het wad voedsel zoeken en buitendijks broeden. 
Vogels die binnendijks broeden zijn hier niet genoemd (tabel 9.1.4). 

Vogels van de Waddenzee 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Eidereend Somateria mollissima N.v.t. Doelsoort A063 

Scholekster Haematopus ostralegus N.v.t. Doelsoort A130 

Kluut Recurvirostra avosetta N.v.t. Doelsoort A132 

Strandplevier Charadrius alexandrinus N.v.t. Doelsoort A138 

Steenloper Arenaria interpres N.v.t. Doelsoort A169 

Kanoet Calidris canutus N.v.t. Doelsoort A143 

Bonte strandloper Calidris alpina N.v.t. Doelsoort A149 

Grote Stern Thalasseus sandvicensis Bedreigd Doelsoort A191 

Visdief Sterna hirundo Kwetsbaar Doelsoort A193 

Dwergstern Sternula albifrons Kwetsbaar Doelsoort A195 

Tabel 9.1.4: Vogelsoorten in de Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 
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In figuur 9.1.8  is de natuurkwaliteit van de wadvogels weergegeven. 

 

Figuur 9.1.8: Natuurkwaliteit wadvogels Ongeldige bron opgegeven. 

Op basis van de meeste soorten is de kwaliteit van het water goed. Alleen de Strandplevier is nog maar in zeer 

kleine aantallen te vinden. Deze afname is wel erg zwak waardoor de soort niet als bedreigd wordt beschouwd. 

Kansen en bedreigingen  

Kansen 

-Flora 

Alle soorten zeewieren kunnen de nieuwe watergang inspoelen maar ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet 

aanslaan. Zeegras kan bij de monding mogelijk aanslaan. Snavelruppia heeft een goede kans als de zout-zoet 

water fluctuaties duidelijk aanwezig zijn. Dit is erg relevent vanwege de Rode lijst status. Ongeldige bron 

opgegeven. 

-Bodemdieren 

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de bodemdieren die geen vaste plaats hebben de nieuwe watergang opkomen. 

Dit is wel nodig om voedsel te bieden voor bijvoorbeeld de wadvogels. 

-Vissen 

Van de soorten die nu in de Waddenzee voorkomen zullen de meeste niet veel hebben aan de zout-zoet 

verbinding. De soorten die mogelijk wel de nieuwe watergang op zwemmen zijn de paling, harder, zeebaars 

stekelbaars, zeeforel en aal. Nieuwe soorten zoals spiering, driedoornige stekelbaars, paling en bot worden 

mogelijk wel aangetrokken.  

-Zoogdieren  

De Gewone en Grijze Zeehond kunnen misschien de nieuwe watergang in zwemmen op zoek naar voedsel 

maar op erg ver landinwaarts wordt niet gerekend.  
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-Vogels 

Als er stukken bodem droogvallen zal er een aanwezigheid ontstaan van mogelijk voedsel voor de wadvogels, 

welke hierop afkomen. 

Bedreigingen 

-Er zijn waarschijnlijk geen bedreigingen als de verandering wordt toegepast. 

9.1.2 KUSTGEBIED 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de abiotische en biotische factoren van het kustgebied in 

de omgeving van Holwerd. Achtereenvolgens worden de bodemopbouw, de flora en de fauna beschreven. 

Vervolgens worden de gevolgen van het plan ‘Holwerd aan Zee’ genoemd voor de beschreven factoren. Deze 

gevolgen worden geformuleerd als kansen en bedreigingen. 

Het bestudeerde kustgebied omvat de kuststrook van het vasteland van Friesland nabij Holwerd en de 

kuststrook van Ameland. Figuur 9.10 toont een kaart met een globale afbakening van het bestudeerde gebied.  

Figuur 9.10: Globale afbakening kuststroken (www.maps.google.nl) 
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Bodem 

De kuststrook bij Holwerd bestaat uit aaneengesloten kwelders. De kust van Ameland bestaat uit enkele 

kwelders (aan de kant van de Waddenzee, in het oosten van Ameland) en verder uit duinen en strand (de 

kustlijn van de Noordzee).  

Flora 

Omdat de kwelders onder directe invloed van zout water van de zee staan, groeien hier alleen halofyten, 

oftewel zoutminnende planten. Tabel 9.10 laat een lijst zien van veel voorkomende planten op de kwelders, 

inclusief rode lijst kwalificaties. 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst: Natura 2000: 

Engels slijkgras Spartina anglica Vrij zeldzaam N.v.t. 

Gewone zoutmelde Atriplex portulacoides Vrij zeldzaam N.v.t. 

Klein schorrenkruid Suaeda maritima Vrij zeldzaam N.v.t. 

Kortarige zeekraal Salicornia europaea Vrij zeldzaam N.v.t. 

Kweldergras Puccinellia maritima Vrij zeldzaam N.v.t. 

Lamsoor Limonium vulgare Vrij zeldzaam N.v.t. 

Langarige zeekraal Salicornia procumbens Vrij zeldzaam N.v.t. 

Zeealsem Artemisia maritima Vrij zeldzaam N.v.t. 

Zulte Aster tripolium Algemeen N.v.t. 

Tabel 9.10: Planten van de kwelders (www.waarneming.nl ¹,²) 

Ook op de duinen groeien alleen planten die redelijk tegen zout moeten kunnenOngeldige bron opgegeven.. 

Naast de duinen zelf bevinden zich op Ameland ook duinvalleien, rietmoerassen en heidegebieden waar weer 

andere soorten voorkomenOngeldige bron opgegeven.. Tabel 9.11 laat een lijst van veel voorkomende planten 

van het duin zien, inclusief rode lijst kwalificaties. 

Tabel 9.11: Planten van de duinen (www.waarneming.nl, www.synbiosys.alterra.nl) 
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Duin 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst: Natura 2000: 

Biestarwegras Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica Zeldzaam N.v.t. 

Duindoorn Hippophae rhamnoides Algemeen N.v.t. 

Duinriet Calamagrostis epigejos Algemeen N.v.t. 

Helm Ammophila arenaria Vrij zeldzaam N.v.t. 

Zandzegge Carex arenaria Algemeen N.v.t. 

 
Duinvallei 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst: Natura 2000: 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum Zeldzaam N.v.t. 

Parnassia Parnassia palustris Vrij zeldzaam N.v.t. 

Knolbeemdgras Poa bulbosa Zeldzaam N.v.t. 

Kegelsilene Silene conica Zeldzaam N.v.t. 

Moeraswespenorchis Epipactis palustris Vrij zeldzaam N.v.t. 

 
Moeras 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Riet Phragmites australis Algemeen N.v.t. 

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris Algemeen N.v.t. 

Gele lis Iris pseudacorus Algemeen N.v.t. 

Waterzuring Rumex hydrolapathum Algemeen N.v.t. 

Waterscheerling Cicuta virosa Vrij zeldzaam N.v.t. 
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Heide 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Struikhei Calluna vulgaris Algemeen N.v.t. 

Kraaihei Empetrum nigrum Vrij zeldzaam N.v.t. 

Gewone dophei Erica tetralix Algemeen N.v.t. 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe Algemeen N.v.t. 

 
 
Fauna 

Op de kwelders bij Holwerd en op Ameland komen voornamelijk verschillende soorten vogels voor. Veel 

voorkomende vogels zijn weergegeven in tabel 12, inclusief rode lijst en Natura 2000 kwalificaties.  

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Scholekster Haematopus ostralegus N.v.t. Doelsoort A130 

Tureluur Tringa totanus Gevoelig Doelsoort A162 

Rotgans Branta bernicla N.v.t. N.v.t. 

Eider Somateria mollissima N.v.t. Doelsoort A063 

Zwarte ruiter Tringa erythropus N.v.t. N.v.t. 

Visdief Sterna hirundo Kwetsbaar Doelsoort A193 

Oeverpieper Anthus petrosus N.v.t. N.v.t. 

Tabel 12: Vogels van de kwelders (www.waarneming.nl, www.synbiosys.alterra.nl) 

In de duinen van Ameland komen een aantal soorten zoogdieren, reptielen en amfibieën veel voor, deze zijn te 

zien in tabel 13 en 14, inclusief rode lijst kwalificaties. 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Haas Lepus europaeus N.v.t. N.v.t. 

Konijn Oryctolagus cuniculus N.v.t. N.v.t. 

Ree Capreolus capreolus N.v.t. N.v.t. 

Tabel 13: Zoogdieren van de duinen (www.waarneming.nl, www.synbiosys.alterra.nl) 
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Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Zandhagedis Lacerta agilis subsp. agilis Kwetsbaar N.v.t. 

Kleine watersalamander Lissotron vulgaris N.v.t. N.v.t. 

Rugstreeppad Bufo calamita N.v.t. N.v.t. 

Tabel 14: Reptielen en amfibieën van de duinen (www.waarneming.nl, www.synbiosys.alterra.nl) 

Verder komen er in de duinen van Ameland veel verschillende broedvogels voor, mede door de variatie in 

biotopen. Veel voorkomende broedvogels zijn in tabel 15 weergegeven, inclusief rode lijst en Natura 2000 

kwalificaties. 

Tabel 15: Broedvogels van de duinen (www.waarneming.nl, www.synbiosys.alterra.nl) 

Duinvallei 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus Gevoelig Doelsoort A083 

Tapuit Oenanthe oenanthe Bedreigd Doelsoort A277 

Grauwe klauwier Lanius collurio Bedreigd Doelsoort A338 

Velduil Asio flammeus Ernstig bedreigd Doelsoort A222 

 
Moeras 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Waterral Rallus aquaticus N.v.t. N.v.t. 

Porseleinhoen Porzana porzana Kwetsbaar Doelsoort A119 

 
Bos 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam Rode lijst Natura 2000 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia N.v.t. N.v.t. 

Goudhaan Regulus regulus N.v.t. N.v.t. 

Houtsnip Scolopax rusticola N.v.t. N.v.t. 

Barmsijs Acanthis flammea N.v.t. N.v.t. 
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Kansen en bedreigingen  

In het plan ‘Holwerd aan Zee’ wordt voorgesteld om een open waterverbinding te maken tussen de 

Waddenzee en het binnenland achter de dijk, met ruimte voor brakke natuur en broedeilandjes voor vogels. 

Voor de hierboven beschreven flora en fauna van het kustgebied liggen er verschillende kansen als dit plan 

uitgevoerd gaat worden. Deze kansen zijn: 

 Er komt meer ruimte voor groeiplaatsen van de zoute en brakke kweldervegetatie. Met name is de 

brakke vegetatie nu, door de zeedijk, maar weinig aanwezig. 

 Er komt meer broedgelegenheid en voedsel voor kweldervogels. 

 Door de te verwachten toename van recreanten kan er meer waardering ontstaan voor de kustnatuur, 

wat kan helpen bij de instandhouding van deze natuur. 

Naast de genoemde kansen is er ook een belangrijke bedreiging voor de flora en fauna van het kustgebied te 

noemen: 

 Door de te verwachten toename van recreanten kan er ook een grotere druk op de flora en fauna 

ontstaan, vooral voor verstoringsgevoelige soorten zoals broedende vogels. 
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9.1.3 ZEEKLEIGEBIED 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de flora en de fauna in het zeekleigebied. Vervolgens 

worden de gevolgen van het plan ‘Holwerd aan Zee’ genoemd voor de beschreven factoren. Deze gevolgen 

worden geformuleerd als kansen en bedreigingen. 

Het bestudeerde kustgebied omvat de kuststrook van het vasteland van Friesland nabij Holwerd en de 

kuststrook van Ameland.  

Flora en fauna 

De flora en fauna uit het zeekleigebied zijn onderverdeeld in 3 groepen. Er wordt een onderscheidt gemaakt 

tussen vogels, vaatplanten en vissen. Onder de vogels is er onderscheid gemaakt tussen broedvogels en vogels 

op doortrek. Tabel 30 tot en met 35 zijn een weergave van de rode lijst soorten die hier voorkomen.  

Vogels 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Blauwe kiekendief Circus cyaneus Gevoelig N.v.t. 

Boerenzwaluw Hirundo rustica Gevoelig N.v.t. 

Gele Kwikstaart Motacilla flava Gevoelig N.v.t. 

Graspieper Anthus pratensis Gevoelig N.v.t. 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus Gevoelig N.v.t. 

Grote Stern Thalasseus sandvicensis Bedreigd N.v.t. 

Grutto Limosa limosa Gevoelig N.v.t. 

Huismus Passer domesticus Gevoelig N.v.t. 

Huiszwaluw Delichon urbicum Gevoelig N.v.t. 

Kneu Linaria cannabina Gevoelig N.v.t. 

Snor Locustella luscinoides Kwetsbaar N.v.t. 

Spotvogel Hippolais icterina Gevoelig N.v.t. 

Tureluur Tringa totanus Gevoelig N.v.t. 

Veldleeuwerik Alauda arvensis Gevoelig N.v.t. 
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Tabel 30: Rode lijst Broedvogels Ongeldige bron opgegeven. 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula N.v.t. N.v.t. 

Bonte Strandloper Calidris alpina N.v.t. N.v.t. 

Dwergstern Sternula albifrons N.v.t. N.v.t. 

Goudplevier Pluvialis apricaria N.v.t. N.v.t. 

Kemphaan Philomachus pugnax N.v.t. N.v.t. 

Oeverloper Actitis hypoleucos N.v.t. N.v.t. 

Slobeend Anas clypeata N.v.t. N.v.t. 

Tapuit Oenanthe oenanthe N.v.t. N.v.t. 

Watersnip Gallinago gallinago N.v.t. N.v.t. 

Wintertaling Anas crecca N.v.t. N.v.t. 

Zomertaling Anas querquedula N.v.t. N.v.t. 

Zwarte Stern Chlidonias niger N.v.t. N.v.t. 

Tabel 31: Trekvogels die tijdelijk in het gebied voorkomen Ongeldige bron opgegeven. 

Vaatplanten 
 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Zeepostelein Honckenya peploides Kwetsbaar N.v.t. 

Zeegerst Hordeum marinum Bedreigd N.v.t. 

Zeeweegbree Plantago maritima Kwetsbaar N.v.t. 

Velduil Asio flammeus Ernstig bedreigd N.v.t. 

Visdief Sterna hirundo Kwetsbaar N.v.t. 
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Zilte waterranonkel Ranunculus baudotii Kwetsbaar N.v.t. 

Tabel 32 Rode lijst soorten die in het gebied voorkomen (Zoutminnend) Ongeldige bron opgegeven. 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Echt lepelblad s.l. Cochlearia officinalis Bedreigd N.v.t. 

Geelhartje Linum catharticum Kwetsbaar N.v.t. 

Rond kaasjeskruid Malva pusilla Kwetsbaar N.v.t. 

Klavervreter Orobanche minor Kwetsbaar N.v.t. 

Parnassia Parnassia palustris Kwetsbaar N.v.t. 

Ray's Knotgrass Polygonum oxyspermum Gevoelig N.v.t. 

Rond wintergroen Pyrola rotundifolia Kwetsbaar N.v.t. 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor Gevoelig N.v.t. 

Snavelruppia Ruppia maritima Kwetsbaar N.v.t. 

Sierlijke vetmuur Sagina nodosa Kwetsbaar N.v.t. 

Blauw walstro Sherardia arvensis Kwetsbaar N.v.t. 

Klein schorrenkruid Suaeda maritima Kwetsbaar N.v.t. 

Knopig doornzaad Torilis nodosa Kwetsbaar N.v.t. 

Bostulp Tulipa sylvestris Kwetsbaar N.v.t. 

Gladde ereprijs Veronica polita Kwetsbaar N.v.t. 

Lathyruswikke Vicia lathyroides Kwetsbaar N.v.t. 

Tabel 33: Rode lijst soorten die in het gebied voorkomen (zoetminnend) Ongeldige bron opgegeven. 
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Vissen 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Vetje Leucaspius delineatus N.v.t. N.v.t. 

Spiering Osmerus eperlanus Kwetsbaar N.v.t. 

Botervis Pholis gunnellus N.v.t. N.v.t. 

Tabel 34: Rode lijst soorten die in het gebied voorkomen (zout/brak water) Ongeldige bron opgegeven. 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: Rode lijst Natura 2000 

Winde Leuciscus idus N.v.t. N.v.t. 

Kopvoorn Squalius cephalus  Kwetsbaar N.v.t. 

Tabel 35: Rode lijst soorten die in het gebied voorkomen (zoetwater) Ongeldige bron opgegeven.  
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9.1.4 VEENGEBIED 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de flora en de fauna in het veengebied. Vervolgens worden 

de gevolgen van het plan ‘Holwerd aan Zee’ genoemd voor de beschreven factoren. Deze gevolgen worden 

geformuleerd als kansen en bedreigingen. 

Flora en fauna 

Het huidige veenlandschap wordt gedomineerd door agrarische bedrijven, van de 85.000 hectaren wordt ruim 

64% gebruikt voor agrarische doeleinden, 17% als natuurgebied en nog eens 17% bestaat uit water. In de 

polders is de duidelijke inpolderingsstructuur van een veengebied zichtbaar. Natuurgebieden in het gebied 

bestaan uit brakke moerassen, meren en weidegebieden. Een goed voorbeeld van een brak moeras is het 

Klaarkampstermeer. Dit gebied is ontstaan door zoute kwel wat in dit gebied omhoog komt. In dit zoute tot 

brakke kwel is veen ontstaan. De kwel gebieden worden door trekvogels gebruikt als een belangrijk rust- en 

foerageergebied. Daarnaast zijn er maar weinig gebieden waar zoute kwel haar gang kan gaan. In deze 

gebieden zullen zoutminnende planten dan ook rijkelijk aanwezig zijn. In de rest van het veengebied wordt het 

zoute kwel weggepompt om de landbouw mogelijk te maken, wat voor weidevogels een geschikt habitat 

vormt. Ongeldige bron opgegeven. Ook zoete kwel speelt een belangrijke rol binnen het hedendaagse 

veenlandschap. Zoete kwel zorgt in natuurgebieden voor nieuwe veengebieden waar veen weer de kans krijgt 

om aan te groeien na bodem inklinking. Voor veel soorten zijn deze gebieden waar het kwel omhoog komt van 

groot belang. In tabel 40 tot en met 43 zijn de soorten die voorkomen in het huidige Friese veenlandschap. 

Ongeldige bron opgegeven. 
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Vogels 

Tabel 40: Weidevogels Ongeldige bron opgegeven. 

Tabel 41: Vogels op doortocht Ongeldige bron opgegeven. 

 

 

 

Nederlandse naam  Wetenschappelijke naam Rode lijst   Natura 2000 soort  

Kemphaan Philomachus pugnax Ernstig bedreigd N.v.t. 

Grutto  Limosa limosa Gevoelig N.v.t. 

Kieviet  Vanellus vanellus N.v.t. N.v.t. 

Wulp Numenius arquata N.v.t. N.v.t. 

Veldleeuwerik Alauda arvensis Gevoelig N.v.t. 

Watersnip Gallinago Gallinago Bedreigd N.v.t. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst   Natura 2000 

soort 

Groenpootruiter Tringa nebularia N.v.t. N.v.t. 

Lepelaar Platale leucorodia N.v.t. N.v.t. 

Zwarte ruiter Tringa erythropus N.v.t. N.v.t. 

Kluut Recurvirostra avosetta N.v.t. N.v.t. 

Grote zaagbek Mergus merganser N.v.t. N.v.t. 

Kramsvogel Turdus pilaris Gevoelig N.v.t. 

Koperwiek Turdus ilicus N.v.t. N.v.t. 

Wintertaling  Anas cracce Kwetsbaar N.v.t. 

Blauw kiekendief  Circus cyaneus Gevoelig N.v.t. 
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Planten  

 Tabel 42: Planten van het zoete veen Ongeldige bron opgegeven. 

Tabel 43: Soorten van het zoutenveen (waarnemingen.nl, 2016) 

 

Kansen en bedreigingen 

Het veenweidegebied is door zijn ligging voor een groot deel beschermd tegen invloeden van het plan Holwerd 

aan zee. Gemiddeld trekt zeewater van uit een monding tussen de 5 en de 10 km landinwaarts. De veenweiden 

gebieden liggen op minimaal 10 kilometer van Holwerd. Wel zijn er kansen dat er nieuwe zoutwater 

kwelstromen opgangkomen in het gebied en daar nieuwe zoute veen gebieden kunnen ontstaan.  

  

 

 

  

Nederlandse naam Weterschappelijke naam Rode lijst status Natura 2000 soort 

Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata zeldzaam N.v.t. 

Blaaszegge Carex vesicaria N.v.t. N.v.t. 

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia algemeen N.v.t. 

Kleine zonnedauw Droser intermedia algemeen N.v.t. 

Veenpluis Eriophum angustifolium N.v.t. N.v.t. 

Groot nagelkruid Geum macrophyllum N.v.t. N.v.t. 

Bloedzuring Rumex sanguineus  N.v.t. N.v.t. 

Snavelbies spec Rhynchospora spec N.v.t. N.v.t. 

Nederlandse naam Weterschappelijke naam Rode lijst status Natura 2000 soort 

Kortharige zeekraal Salicornia europeae N.v.t. N.v.t. 

Klein schorrenkruid Suaeda maritina N.v.t. N.v.t. 
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9.2 ACTOREN  

Het project Holwerd aan Zee heeft een grote invloed op de natuur in Holwerd en zijn omgeving. Er zijn veel 

organisaties die belangen hebben bij de natuur in het gebied. Door deze partijen actief te betrekken bij de 

planvorming wordt er een groter draagvlak gecreëerd. Hierdoor ontstaat er een zo optimaal mogelijk plan waar 

zo veel mogelijk partijen achterstaan. Hieronder is een lijst weergegeven van die actoren van het project 

Holwerd aan Zee. 

 

Holwerd aan Zee  

Voor het project Holwerd aan Zee is het belangrijk dat er zo veel mogelijk partijen achter het project staan. 

Vandaar dat er ook veel rekening wordt gehouden met natuurontwikkeling. Bij een doorbraak van de dijk zal er 

een deel van de kwelder verloren gaan. Om dit te compenseren zal er veel ruimte zijn voor natuur in en 

rondom het stuwmeer. 

Gemeente Dongeradeel  

De financiële waarde van het dorp Holwerd neemt met 2 miljoen per jaar af. De gemeente Dongeradeel 

stroomt leeg. Het project Holwerd aan Zee brengt de gemeente nieuwe hoop om een ommekeer in de leegloop 

tot stand te brengen. De gemeente is erg positief over het plan en is samen met de initiatiefnemers aan tafel 

gegaan om het project te bespreken en verder uit te werken. De gemeente zou het projectmanagement op zich 

willen geven maar geeft tegelijk aan dat het zelf geen geld over heeft voor het project vanwege de 

bezuinigingen Ongeldige bron opgegeven.. Voor de gemeente zal ook de natuurontwikkeling van belang zijn. 

Door het natuurgebied zullen er meer recreanten en natuurliefhebbers naar het gebied trekken. 

Burgers Holwerd  

Door de plannen van Holwerd aan zee wordt de esthetische waarde van het dorp verhoogd en zullen er meer 

recreatieve mogelijkheden zijn.  

De huidige burgers van Holwerd zijn erg positief over het plan. Door het plan zal er meer natuur ontstaan in de 

directe omgeving van het dorp. Dit zal de esthetische waarde in en rondom het dorp vergroten. 

Aan de andere kant is er wel risico op overlast van vogels. Door de broedeilandjes zullen er meer vogels naar 

het gebied trekken wat kan zorgen voor overlast in de vorm van vogelpoep en geluidsoverlast. 

Staatsbosbeheer  

De kwelder aan de oostkant van de dijk is eigendom van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft voor de 

komende 5 jaar plannen gemaakt voor de kwelder.  In het kweldergedeelte dat in de plannen van Holwerd aan 

Zee een doorvaart wordt, zal een vogelplas komen. Volgens Staatsbosbeheer zal die plas in de komende 5 jaar 

zijn nut vervullen en is het geen ramp als het na die jaren een doorvaart wordt. Wel is het belangrijk dat de rest 

van de kwelder in stand blijft. De kwelder vormt een belangrijk natuurgebied en zal in de komende jaren ook 

een meer recreatieve functie gaan krijgen met de aanleg van een vogelkijkhut. 

De plannen voor Holwerd aan Zee zijn ook veelal gericht op toenemend toerisme. Deze toename zal de 

recreatiedruk op het gebied verhogen en dit zou van negatief effect kunnen zijn op de kwelder. Er zou hier 

verstoring kunnen gaan ontstaan. Aan de andere kant zijn er ook veel mogelijkheden voor nieuwe natuur in de 

plannen van Holwerd aan Zee. Er liggen hier veel kansen voor natuurontwikkeling. 

Waddenvereniging  

De Waddenvereniging zet zich in voor het UNESCO werelderfgoed de Waddenzee. De ingrepen van het plan 

van Holwerd aan Zee hebben ook invloed op de Waddenzee en dus is de Waddenvereniging betrokken bij de 

plannen. De Waddenvereniging is erg enthousiast over de plannen vanwege de ecologische meerwaarde die 

het plan waarschijnlijk zal gaan hebben Ongeldige bron opgegeven.. 

RAVON 

De organisatie RAVON richt zich onder andere op de bescherming van vissen in Nederland. Het plan van 
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Holwerd aan Zee is interessant voor vissoorten zoals de Paling die hun leefgebied in zoetwater hebben maar 

hun paaigebied in zoutwater. Via de verbinding bij Holwerd aan Zee kunnen deze vissoorten migreren tussen 

de zoete binnenwateren van Friesland en de zoute Waddenzee.  

Ministerie Infrastructuur en Milieu  

De initiatiefnemers hebben regelmatig contact met minister Schultz van Haegen van het ministerie van 

Infrastructuur & Milieu. De minister is erg positief over het plan en heeft daarom een van har topambtenaren 

aangesteld als contactpersoon voor het plan. Voor de minister is het een innovatief plan met kansen voor zowel 

natuur, recreatie en werkgelegenheid alsook economische kansen Ongeldige bron opgegeven.. 

Waddenacademie  

De Waddenacademie probeert het waddengebied op een duurzame manier te laten ontwikkelen met het oog 

op natuur. Het plan van Holwerd aan Zee is daarom een erg interessant project voor de Waddenacademie. De 

Waddenacademie denkt mee met de planen van Holwerd aan Zee. Vooral de kansen en mogelijkheden van het 

spoelmeer worden onderzocht door de Waddenacademie. Het spoelmeer wordt een van de meest interessante 

plekken voor de natuur. De Waddenacademie zoekt mee naar een manier om het spoelmeer zo ecologisch 

mogelijk te laten worden Ongeldige bron opgegeven.. 

It Fryske Gea 

De kwelder aan de westkant van de dijk is eigendom van het Fryske Gea. Het Fryske Gea is vooral gericht op de 

natuurwaarde van het gebied. In het gebied broeden veel vogelsoorten en het is belangrijk dat deze 

broedvogels niet ten koste gaan van de toenemende recreatie Ongeldige bron opgegeven..  

Vogelbescherming Nederland  

De Vogelbescherming Nederland houdt zich intensief bezig met het beschermen van Nederlandse broedvogels 

en vogels die Nederland aandoen op hun trektocht. Vooral voor die laatste doelgroep is de omgeving van 

Holwerd erg belangrijk. Voor steltlopers uit Scandinavië vormt de Waddenzee een belangrijke plek om op te 

vetten, voor het vervolg van hun reis naar het zuiden. Op het drooggevallen slik kunnen de steltlopers 

foerageren op zeepieren en andere diertjes. Bij het doorbreken van de dijk en het aanleggen van een 

waterstroom zal een deel van dit slik verdwijnen. Aan de andere kant kan het spoelmeer weer nieuwe habitat 

brengen voor deze vogelsoorten. Daarnaast is er in het huidige plan ook rekening gehouden met 

broedvogeleilandjes. Dit soort eilandjes bieden mogelijkheden voor meeuwen en sterns om hun nest op te 

bouwen Ongeldige bron opgegeven.. 
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9.3 WETGEVING EN BELEID 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wetgeving en het beleid met betrekking tot de natuur in de omgeving 

van Holwerd.  

EHS 

In de omgeving van Holwerd liggen verschillende gebieden die onderdeel zijn van de ecologische 

hoofdstructuur. De Waddenzee is onderdeel van het EHS water. De natuur grenzend aan het water valt onder 

het EHS overige natuur. Verder zijn ten zuiden en ten westen van Holwerd nog natuurgebieden die niet onder 

de EHS vallen. Ook Ameland valt onder de EHS overige natuur. Het zuidwesten van Ameland is EHS 

beheersgebied.  

Natura 2000 

De gehele Waddenzee en alle wadden-eilanden vallen onder de natura 2000 wetgeving. Ook de aangrenzende 

kwelders vallen hieronder. De zuidkant van Terschelling en Amenland vallen alleen onder het EHS.  

Ook is de Waddenzee voor 90% aangewezen als Staatsnatuurmonument. Visserij-activiteiten moeten daar 

passen in het natuurbeschermingsbeleid. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de effecten van 

visserij op de natuurwaarden; het bodemleven, de zeezoogdieren en de voedselvoorziening voor vogels. 

Ongewenste effecten van de visserij moeten door beperkingen worden teruggedrongenOngeldige bron 

opgegeven.. 

Op grond van de habitatrichtlijn zijn in het waddengebied diverse doelsoorten aangewezen. Deze staan 

beschreven in tabel 9.3.  

Tabel 9.3: Doelsoorten habitatrichtlijn Waddengebied 

 

  

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: 

Nauwe korfslak Vertigo (Vertilla) angustior 

Zeeprik Petromyzon marinus 

Rivierprik Lampetra fluviatilis 

Fint Alosa fallax 

Grijze zeehond  Halichoerus grypus 

Gewone zeehond Phoca vitulina 
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De volgende habitattypen die in het waddengebied aanwezig zijn, moeten worden gehandhaafd op grond van 

de habitatrichtlijn: 

 H1110A - Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)           

 H1140A - Slik- en zandplaten (getijdengebied)           

 H1310A - Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)           

 H1310B - Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)           

 H1320 - Slijkgrasvelden           

 H1330A - Schorren en zilte graslanden (buitendijks)           

 H1330B - Schorren en zilte graslanden (binnendijks)           

 H2110 - Embryonale duinen           

 H2120 - Witte duinen           

 H2130A - *Grijze duinen (kalkrijk)           

 H2130B - *Grijze duinen (kalkarm)           

 H2160 - Duindoornstruwelen           

 H2190B - Vochtige duinvalleien (kalkrijk)  
 

(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015)  

        

 
Vogelrichtlijn 

Het waddengebied is onderdeel van de beschermingszone voor diverse doelsoorten van de vogelrichtlijn. Het 

doel is behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor de broedvogels (aangegeven in tabel 9.3.1). 

 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: 

Lepelaar Platalea leucorodia 

Eider Somateria mollissima 

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus 

Kluut Recurvirostra avosetta 

Bontbekplevier  Charadrius hiaticula 

Kleine mantelmeeuw Larus fuscus 

Grote Stern Thalasseus sandvicensis 

Visdief Sterna hirundo 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1110
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1140
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1310
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1310
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1320
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1330
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=1&id=1330
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2110
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2120
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2130
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2130
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2160
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=habtypen&groep=2&id=2190
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Tabel 9.3.1:  Vogelrichtlijn soorten broedvogels 

Ook is het gebied ter bescherming aangewezen voor niet broedvogels. Deze zijn in tabel 9.3.2 weergegeven. 

Noordse stern Sterna paradisaea 

Dwergstern Sternula albifrons 

Velduil Asio flammeus 

Strandplevier Charadrius alexandrinus 

Nederlandse naam: Wetenschappelijke naam: 

Fuut Podiceps cristatus 

Aalscholver Phalacrocorax carbo 

Lepelaar Platalea leucorodia 

Kleine zwaan Cygnus columbianus bewickii 

Bergeend Tadorna tadorna 

Krakeend Anas strepera 

Wilde eend Anas platyrhynchos 

Slobeend Anas clypeata 

Eider Somateria mollissima 

Middelste zaagbek Mergus serrator 

Slechtvalk Falco peregrinus 

Kluut Recurvirostra avosetta 

Goudplevier Pluvialis apricaria 

Kievit Vanellus vanellus 

Drieteenstrandloper Calidris alba 

Bonte strandloper Calidris alpina 
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Tabel 9.3.2: Niet broedvogels (Rijksoverheid, 2015) 

Rosse grutto Limosa lapponica 

Zwarte ruiter Tringa erythropus 

Groenpootruiter Tringa nebularia 

Zwarte stern Chlidonias niger 

Toendrarietgans Anser serrirostris 

Grauwe gans Anser anser 

Brandgans Branta leucopsis 

Rotgans Branta bernicla 

Smient Anas penelope 

Wintertaling Anas crecca 

Pijlstaart Anas acuta 

Topper Aythya marila 

Brilduiker Bucephala clangula 

Grote zaagbek Mergus merganser 

scholekster Haematopus ostralegus 

Bontbekplevier Charadrius hiaticula 

Zilverplevier Pluvialis squatarola 

Kanoet Calidris canutus 

Krombekstrandloper Calidris ferruginea 

Grutto Limosa limosa 

Wulp Numenius arquata 

Tureluur Tringa totanus 

Steenloper Arenaria interpres 
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Flora & fauna-wet 

In de Flora- en faunawet worden planten en dieren (reptielen, amfibieën, vissen, zoogdieren en vogels) 
beschermd. In de Flora en Faunawet is bepaald dat beschermde flora niet bedreigd mag 

worden en dat het verboden is beschermde dieren opzettelijk te verstoren. Voorafgaand aan plannen met 
betrekking tot Holwerd aan zee moet in ieder geval een ontheffing aangevraagd worden voor het verstoren van 
schelpdieren, vissen en vogelsoorten.  De minister van EL&I en/of de provincie Fryslân heeft de bevoegdheid 
om hierover te oordelen. Als ingeschat wordt dat de effecten gering zijn, is er de mogelijkheid van vrijstelling. 
Er hoeft dan geen verzoek voor ontheffing te worden ingediend (Rijksoverheid, 2015). Indien er wel een kans 
op aantasting is moet de MER doorlopen worden.  

 
Toekomstbeleid Holwerd 

De plannen van Holwerd aan zee waarbij een dijk doorbraak plaatsvindt sluit aan op de opgave met betrekking 

tot het natura 2000 gebied (het Waddengebied). De zoet-zoutwater overgang die ontstaat met de doorbraak 

creëert kansen voor herstel en versterking van de natuurwaarden. Ook zorgt het project voor verbetering van 

de kwelders, de aanleg van binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen voor wadvogels en de aanleg van slikkige 

oevers en broedeilandjes. Door de aanleg van het Valmeer ontstaat ook een brakke zone met mogelijkheden 

voor vismigratieOngeldige bron opgegeven.. 

Kansen & bedreigingen 

Uit bovenstaande informatie kan geconcludeerd worden dat Holwerd onderdeel is van het natura 2000 gebied: 

het Waddengebied.  Bij planvorming moet rekening gehouden worden met de wetgeving omtrent natura 2000, 

er bestaat een mogelijkheid dat de m.e.r. doorlopen moet worden. De plannen van Holwerd aan zee waarbij 

een dijk doorbraak plaatsvindt sluit aan op de opgave met betrekking tot het natura 2000 gebied en vormt 

daarmee een kans.  

 

9.4 SWOT-ANALYSE 

In de SWOT-analyse van dit hoofdstuk wordt alle geïnventariseerde informatie over natuur in een duidelijk 

overzicht gezet. Er wordt aangegeven welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen het plan Holwerd aan 

Zee heeft voor de natuur. 

Sterktes 

Holwerd aan Zee zorgt voor: 

 Meer ruimte voor groeiplaatsen van zoute en brakke kweldervegetatie. 

 Meer broedgelegenheid en voedsel voor kwelder- en wadvogels. 

 Mogelijkheden voor vismigratie tussen zoet en zout water. 

 Mogelijkheden voor zeehonden of verder landinwaarts voedsel te zoeken. 

Zwaktes 

Holwerd aan Zee zorgt voor: 

 Mogelijke overlast voor inwoners door geluidsoverlast en poep van vogels. 

 Mogelijke verzilting van weidegrond, wat negatief is voor planten en vogels die slecht tegen zout 

kunnen. 

 Het verdwijnen van landbouwgrond, wat negatief is voor de weidevogelstand. 
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Kansen 

In Holwerd aan Zee ontstaan: 

 Meer mogelijkheden voor uitvoering van de opgaven van het Natura 2000-gebied (habitats en 

doelsoorten). 

 Meer waardering voor de natuur door recreanten, wat kan helpen bij de instandhouding van deze 

natuur. 

Bedreigingen 

In Holwerd aan Zee ontstaan: 

 De mogelijke noodzaak tot het doorlopen van de m.e.r.-procedure voor het Natura 2000-gebied. 

 Een grotere druk op de natuur door een toename van recreanten, wat nadelig is voor 

verstoringsgevoelige soorten zoals broedende vogels. 
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10. LANDBOUW EN VOEDSELVOORZIENING 

 
In Friesland is landbouw altijd de belangrijkste bron van bestaan geweest. Aan de hand hiervan werd de handel, 
de nijverheid en de kleine industrie vormgegeven. Aan de kust en op de meren en plassen werd door velen geld 
verdiend aan de visserij (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 
Rond het jaar 1850 waren brede stroken langs de noord en noordwestkust van Friesland voor een groot 
gedeelte in gebruik als bouwland. Hier lagen welvarende akkerbouwbedrijven doordat er vruchtbare klei 
aanwezig was. Over het algemeen is de verhouding van grasland en bouwland in Friesland na 1850 verschoven 
in de richting van grasland ten gunste van de veehouderij. Dit kwam onder andere door bouwland en akkers op 
zandgronden die omgezet werden naar grasland. In het noorden van Friesland ging het vooral om 
inpolderingen en droogmakerijen. Nieuw bouwland werd daarentegen zelden aangemaakt. Dit was een 
tendens die in de hele provincie plaatsvond (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 
Een belangrijke ontwikkeling binnen de agrarische sector was de oprichting van de Friese Maatschappij van 
Landbouw en Veeteelt. Deze in 1852 opgezette maatschappij zorgde voor een grote bijdrage aan de 
verbetering van de landbouw en het landbouwonderwijs (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 
Na 1900 werd door ontginningsprojecten het areaal aan landbouwgrond sterk vergroot. De woeste 
heidegronden konden door de introductie van kunstmest tevens bewerkt worden en de oprichting van 
verschillende landbouwcoöperaties was een grote betekenis voor vele boeren (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal arbeidsplaatsen binnen de sector sterk af. Dit was het gevolg van 
verdere schaalvergroting en mechanisatie (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 
De akkerbouw bestond voornamelijk uit aardappelen, boekweit, haver, rogge en koolzaad. De teelt van 
aardappelen begon zo rond 1750 en is daarna blijven groeien ten koste van de andere producten. In Friesland 
werd sinds de 18e eeuw tevens vlas en cichorei verbouwd. Vlas was een belangrijk product tussen 1870 en 
1880 maar de teelt ervan liep na deze tijd sterk terug. Dongeradeel was een van de vijf gemeenten waar de 
cichoreiteelt floreerde. Vanaf 1900 nam deze echter af en na 1940 was er niets meer van over (G.J.M. Derks et 
al., 1994). 

Veehouderij 

Na 1850 maakte de veehouderij in Friesland een bloeiperiode door. Dit kwam voornamelijk door verbeteringen 
in de kaas- en boterproductie. Naar aanleiding hiervan werden veel nieuwe bedrijven opgericht en oude 
werden vernieuwd. De kwaliteit van de melk kon ook in de winter worden gewaarborgd door vernieuwingen in 
het verwerken en bewaren van gras en hooi. Door de overgang naar zuivelfabrieken was het niet meer nodig 
grote melkkelders aan te leggen. De opkomst van deze fabrieken leidde er tevens toe dat de varkenshouderij 
zich kon uitbreiden. Dit kwam doordat de varkens zogenaamde ondermelk gevoerd konden krijgen (G.J.M. 
Derks et al., 1994). 

Tuinbouw 

Na 1850 werd het belang van de tuinbouw in Friesland groter. Rondom grote plaatsen kwamen veel tuinderijen 
tot ontwikkeling welke grotendeels leveranciers waren voor de bevolking van de steden. De bloeiperiode van 
deze tak was rond het begin van de twintigste eeuw, maar na de Tweede Wereldoorlog zijn een groot deel van 
de gardeniersbedrijven weer verdwenen (G.J.M. Derks et al., 1994). 
 



 

84 10. Landbouw en voedselvoorziening | Hogeschool Inholland Delft 

 

Ten oosten van Holwerd ligt een kassencomplex welke is aangegeven met de rode cirkel in figuur 10. De teelt 
en de ontstaansgeschiedenis van dit complex zijn op dit moment nog niet onderzocht. 

  

Figuur 10: Kassencomplex ten oosten van Holwerd (maps.google.nl) 
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VISSERIJ 

In het waterrijke Friesland werd van oudsher op de binnenmeren in de Zuiderzee en aan de waddenkust gevist. 
Vooral de visserij op de binnenwateren was aanvankelijk gemeengoed. De vis werd tot het einde van de 
achttiende eeuw vaak op plaatselijke markten verhandeld. Later werd de afzet tot buiten de provincie 
uitgebreid. Na de voltooiing van de afsluitdijk was van de visserij in de Zuiderzee niet veel meer over. De 
walvisvaarders kwamen vooral van de Waddeneilanden waar ook de kustvisserij tot ongeveer 1850 nog een 
belangrijke bron van bestaan was. In de negentiende eeuw was van de voorheen zeer belangrijke walvisvaart 
niet veel meer over. (G.J.M. Derks et al., 1994) 
 
De inwoners van de Dongeradeel visten voornamelijk op tong, tarbot, schol, schelvis, kabeljouw en schar. De 
echte vissersdorpen waren Wierum en Paesens-Moddergat. Van de visserij daar is echter niet veel meer 
overgebleven (G.J.M. Derks et al., 1994). 

10.1 RUILVERKAVELING 

 
Bij ruilverkaveling krijgen landeigenaren zoveel mogelijk aaneengesloten land door het opnieuw indelen van 
landbouwpercelen. De omvang, vorm en toegankelijkheid worden tevens efficiënter gemaakt. Ruilverkaveling 
vindt plaats in gebieden die al een agrarische functie hebben en heeft als doel het verbeteren van de agrarische 
sector (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015). 

10.1.1 RUILVERKAVELING IN FRIESLAND 

De provincie Friesland liep met betrekking tot ruilverkaveling voor op de rest van Nederland. Op Ameland vond 
de eerste (vrijwillige) ruilverkaveling plaats en in het plaatsje Rottevalle werd een experiment gedaan dat later 
in veel plaatsen in Nederland werd nagedaan. Het proces van de ruilverkavelingen heeft in Friesland de hele 
twintigste eeuw plaatsgevonden waarbij landbouwgebieden vaak een totaal nieuwe inrichting kregen (De 
Kanon fan de Fryske Skiednis, 2015). 
 
Na de Tweede Wereldoorlog moest Nederland weer worden opgebouwd. De politiek was in die tijd op de hand 
van de boeren. Er moest schaalvergroting komen en de landbouw moest zo rationeel mogelijk opgezet worden. 
Dit had er onder andere mee te maken dat de Hongerwinter nog vers in het geheugen zat en men ervoor wilde 
zorgen dat er nooit meer een tekort aan eten was. Ruilverkaveling was daarbij het instrument van keuze. 
Gevolg hiervan was dat veel oudere landschapselementen verdwenen. Hierbij kan gedacht worden aan sloten, 
houtwallen en oude paden en wegen. De ruilverkaveling heeft in dat opzicht, meer dan elke andere ingreep, 
het Nederlandse platteland in de loop der jaren veranderd (De Kanon fan de Fryske Skiednis, 2015). 

10.1.2 RUILVERKAVELINGSWET 1924 

Al ruim voor de Tweede Wereldoorlog was de ruilverkaveling begonnen, zij het op vrijwillige basis. In 1924 
kwam daar echter verandering in door de eerste Ruilverkavelingswet. Onder deze wet konden boeren 
gedwongen worden tot meewerken bij ruilverkavelingen mocht dat nodig zijn. Ook vond de overkoepelende 
Centrale Cultuurtechnische Commissie dat door middel van ruilverkaveling verpaupering en politieke 
radicalisering van de bevolking op het platteland kon worden tegengegaan. Het instrument werd nu ook gezien 
als een moderniseringsproces waarbij de overheid zoveel mogelijk kleine boeren wilde saneren. Dit was te zien 
aan het stemrecht bij ruilverkavelingen waar veel misverstanden ontstonden en het soms tot verzet van boeren 
kwam. Wie namelijk niet op kwam dagen om te stemmen werd behandeld alsof diegene instemde (De Kanon 
fan de Fryske Skiednis, 2015). 
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10.1.3 LANDINRICHTINGSWET 1985 

Begin jaren zestig begonnen beleidsmakers in te zien dat er bij ruilverkavelingen sprake was van meer belangen 
dan alleen de agrarische. Het zogenaamde Streekplan werd het uitgangspunt bij nieuwe verkavelingen. Hierin 
werden richtlijnen opgesteld waarin voor toekomstig grondgebruik agrarische belangen werden gecombineerd 
met belangen voor infrastructuur, woningbouw, industrie en recreatie. Bij de Landinrichtingswet van 1985 
werd het zwaartepunt van de inrichting van het platteland verder opgeschoven naar natuurbeheer. Waarbij 
ook het scheppen van nieuwe natuur werd betrokken (De Kanon fan de Fryske Skiednis, 2015). 

10.1.4 RUILVERKAVELING RONDOM HOLWERD 

Op figuur 10.1.4 zijn twee kaarten afgebeeld van Holwerd en omgeving. De linker kaart is de topografische 
kaart 2015 van de gemeente Dongeradeel en de rechter is een historische kaart van 1930. Deze kaarten naast 
elkaar geven een goed beeld van de ruilverkaveling die in de loop van de tijd rondom Holwerd heeft 
plaatsgevonden. Op de kaart uit 2015 zijn de meeste kavels duidelijk groter. Het valt duidelijk op dat er tussen 
de jaren dat deze kaarten zijn gemaakt kleine kavels zijn samengevoegd tot grotere percelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10.1.4: Kaart Holwerd en omgeving 2015 en 1930 
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10.2 BELEID 

10.2.1 EUROPEES BELEID 

Het streven van het beleid is naar een stabiele productie. Daarmee is het streven om de prijzen redelijk te 

houden voor de consumenten en dat de agrariërs een behoorlijk inkomen beschikken. 30% van de EU-

begroting gaat naar het beleidsterrein landbouw. Door het ontstaan van landbouwoverschotten en incidenten 

met voedselveiligheid zijn er hervormingen doorgevoerd. De Europese productie en exportsubsidies zijn hier 

ook onderdeel van. Dit kan leiden tot oneerlijk handel met die buiten de EU vallen. Het beleid dwingt de EU 

landen deze onrechtvaardige handelsbelemmeringen weg te nemen. Het huidige beleid richt zich nu op 

voedselveiligheid, inkomenssteun, het milieu, plattelandsontwikkeling, dierenwelzijn en het eerlijk handelen 

tussen landen.  

Het landbouwbeleid is terug te leiden tot in de jaren ’50. De tweede wereldoorlog leiden tot grote tekorten aan 

voedsel. Europa wilde zoveel mogelijk zelf produceren en niet meer afhankelijk zijn van import uit andere 

landen. Interne barrières werden opgeheven. Er werd een systeem opgericht zodat voor de agrariërs een 

minimumprijs en afzet gegarandeerd was.  Deze maatregelen leidde tot een stijging in de productie. Hierdoor 

ontstond grote voedseloverschot. Dit werd verhandeld naar de derde wereld landen. Waardoor oneerlijke 

concurrentie ontstond, doordat de Europese productie gesubsidieerd werd. Ook ontstond er mestoverschot 

door de intensievere landbouw die plaats vondt. Waardoor dierziektes makkelijker de kans kregen om te 

verspreiden. Hierdoor ontstond onrust onder de consumenten of het voedsel nog wel veilig was.  

Vanwege deze problemen zijn hervorming ingevoerd vanaf de jaren ’90. Hiermee werden de subsidies 

verminderd, meer integraal beleid dat zich richt op plattelandsontwikkeling en voedselveiligheid. Het huidige 

beleid is onder te verdelen in marktregulering, voedselveiligheid en – kwaliteit, plattelandsontwikkeling, zorg 

voor het milieu en directe inkomenssteun.  

Marktregulering  

Elk product of groep producten geldt een gemeenschappelijke marktordening (GMO). Dit is een raamwerk waar 

jaarlijks de richtprijs en de gegarandeerde prijs van de interne markt vaststelt. Hier wordt onder meer de 

productiequota, toeslagen en heffingen beschreven. Voor de hervormingen van het landbouwbeleid wordt er 

steeds minder gebruikt gemaakt van deze GMO’s. Een actueel onderwerp is de melkquota die afgeschaft is 

sinds 1 april 2015. Voor de marktregulieren geldt nu dat 10% van het landbouwbedrijf braakliggend moet zijn. 

Om zo de natuur een kans te geven in het gebied. Deze regel is echter in 2007 opgeschort.  

Voedselveiligheid en –kwaliteit  

De kwaliteit van producten uit de agrarische sector is een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de EU. Veel 

aandacht gaat naar voedselveiligheid, daarnaast gaat de aandacht naar etikettering en de herkomst van 

producten.  

 

 

Plattelandsontwikkeling en zorg voor het milieu 

Het beleid is erop gericht dat in de bedrijfsvoering meer aandacht is voor het milieu, dierenwelzijn en 

natuurlijke en cultuurhistorische omgeving. Boeren kunnen extra financiële steun ontvangen als zij het aantal 

dieren per hectare verminderen of meer groen aanleggen. Tevens zijn en extra gelden voor het ontwikkelen 

van plattelandsgebieden.  
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Directe inkomenssteun  

Directe inkomenssteun is in een vorm van bedrijfstoeslag. Deze krijgen bedrijven als zij aan alle voorwaarden 
en regels voldoen. Deze regels gelden voor milieubescherming, dierenwelzijn en duurzaamheid. Doordat 
agrariërs hierdoor een lagere productie hebben worden deze gecompenseerd met subsidies. Een voorbeeld van 
subsidie is extra flexibele inkomenstoeslag voor jongen landbouwers.  

 

Bij de besluitvorming spelen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement een 

rol. De Verantwoordelijke is de Eurocommissaris voor de landbouw en plattelandsontwikkeling. Phil Hogan 

(Ierland) bekleed deze functie(europa.nu.nl, 2016). 

10.2.2 NATIONAAL LANDBOUW BELEID 

De Europese unie maakt samen met de lidstaten een gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Binnen de 

grenzen van het GLB mogen de lidstaten zelf landbouwbeleid opstellen. Binnen de GLB zet Nederland in op 3 

doelen; duurzaamheidsgericht, goede marktwerking en noodsituaties, modernisering en verjonging. In figuur 

10.2.2 staat het Nederlands beleid afgebeeld. Daar is te zien dat vrij veel overeenkomt met het Europeesbeleid 

(Toekomstglb.nl, 2016) 

 Nederland kent vele subsidies voor de landbouw: 

- Akkerbouw subsidies 

- Veehouderij subsidies 

- Tuinbouw subsidies 

- Subsidies voor plattelandsontwikkeling 

- Subsidies voor de voedingsindustrie en agrarische ondernemers 

- Subsidies voor MKB in de land- en tuinbouw 

- MKB bedrijven in het algemeen  

- Milieu & Technologie subsidies 

- Subsidies voor Internationaal ondernemen 

Per subsidiesector zijn nog tal van subsidieregelingen die daar onder vallen (Agriholland, 2016). 
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10.2.3 PROVINCIAAL BELEID  

Circa 75% van de ruimte in Friesland is landbouw. Voorwaarde van het Provinciaal beleid is een gezonde 

duurzame landbouw. Hieronder vallen de directe en indirecte werkgelegenheid en het in stand houden en 

versterken van natuur en landschap. De Provincie geeft de sector landbouw alle ruimte om te ontwikkelen op 

het gebied van biologisch en extensief tot kapitaalintensief en grootschaligheid. Door de naoorlogse periode is 

het landinrichting geoptimaliseerd. Maar voor de landinrichting blijft het belangrijk dat de inzet van 

rijksmiddelen een integraal instrument blijft en dat er een onderlinge afstemming is tussen de grondgebruik 

functies. De Provincie wil zorgvuldig omgaan met het onttrekken van landbouwgrond om de 

ontplooiingsruimte niet de beperken. 

Speerpunten voor de Provincie landbouw en economisch beleid;  

- Goed en efficiënt; ‘’agrarische ondernemers ondersteunen bij het kunnen inspelen op de 

veranderende bedrijfsomgeving binnen de landschappelijke kernkwaliteiten’’ 

- Schoon en gezond; ‘’ de landbouw moet voldoen aan bepaalde eisen m.b.t. milieu, dierenwelzijn, 

hygiëne, traceerbaarheid en gezondheid’’  

- Breed en divers; ‘’ verbreding en diversificatie van de landbouw’’  

De ontwikkelingen in de provincie zijn; afbouw van de directe inkomenssteun, schaalvergroting, duurzaamheid 

landbouw, afname bedrijven en landbouw onderdeel maken van het bredere plattelandseconomie(Provincie 

Fryslân, 2015). 

  

Figuur 10.2.2: Nederlands landbouwbeleid (Agriholland, 2016) 
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10.3 ACTOREN 

 
In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke actoren er betrokken zijn ten aanzien van het project ‘Holwerd aan 
Zee’ en wat hun connectie is met landbouw en voedselvoorziening rondom Holwerd.  
 
Vooral de agrarische sector is een belangrijke bron van voedselvoorziening in het gebied, dus het is ook van 
belang om te weten met welke partijen zij te maken hebben en wat hun belangen zijn. 
 

10.3.1 ACTOREN HOLWERD AAN ZEE 

 
Werkgroep Holwerd aan Zee 
Een van de belangrijkste partijen die betrokken is bij het project Holwerd aan Zee is de bijbehorende 
werkgroep. De werkgroep bestaat uit een aantal personen uit Holwerd, met verschillende achtergronden. Het 
doel van de groep is om Holwerd wat meer op de kaart te zetten.  
Zij zijn ook de bedenkers van het plan Holwerd aan Zee en communiceren met overheden en belanghebbende 
partijen over de uitvoering van de plannen. 
 
Voor de ontwikkeling van het plan heeft de werkgroep onder andere contact met: 
 

- Rijkswaterstaat 

- Staatsbosbeheer 

- Ministerie van economische zaken 

- Ministerie van I&M 

- Gemeente Ameland 

- Gemeente Leeuwarden 

- Provincie Friesland 

 (Presentatie werkgroep Holwerd aan Zee, 2016) 
 
 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer werkt aan het beschermen van natuurgebieden in Nederland. Daarnaast zorgen zij ervoor dat 
de natuur beleefbaar blijft. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld bospaden toegankelijk blijven en er voorzieningen 
zijn voor de bezoekers van de gebieden, zoals uitkijktorens of vogelspot hutten.  
(staatsbosbeheer.nl, 2016) 
 
Bij Holwerd houdt Staatsbosbeheer zich bezig met het behouden van de kweldergebieden en zorgt het voor 
optimalisatie van beheerpaden. Ook willen ze zorgen voor het verbeteren van de biodiversiteit van het gebied.  
Naast het natuurbeheer zorgt Staatsbosbeheer bij Holwerd voor waddenbeleefpunten en voldoende informatie 
voor bezoekers, bijvoorbeeld door middel van excursies. 
(Presentatie Staatsbosbeheer, 2016 ) 
 
Rijkswaterstaat en Waterschap Friesland (Wetterskip Fryslân) 
De plannen voor Holwerd aan zee bestaat onder andere uit het doorbreken van de dijk, waardoor het water via 
een geul richting Holwerd kan stromen. Hier komt Rijkswaterstaat en het waterschap bij kijken. Eeuwenlang 
proberen zij de bevolking juist te beschermen tegen het water. Het doorbreken van de dijk zou dus 
tegenstrijdig zijn met waar zij voor staan. Over het doorbreken van de dijk moet dus goed worden nagedacht.  
Rijkswaterstaat en het waterschap zijn daarvoor belangrijk.  
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Gemeenten en Provincie 
Voor het project speelt de Provincie Friesland en de gemeenten Leeuwarden en Ameland een belangrijke rol. 
Als de doelstellingen van het project worden behaald, zal een groot deel van de provincie positief beïnvloed 
worden.  
De rol van de gemeentes bestaat uit het afgeven van vergunningen die met het project te maken hebben. Ook 
houden zij zich bezig met onderzoeken naar effecten op milieu en flora & fauna.  
De Provincie Friesland is in 2015 een MIRT-onderzoek gestart. De resultaten hiervan zullen in het najaar van 
2016 worden gepresenteerd. 
 
Ministeries 
De werkgroep heeft indruk gemaakt met de plannen en mocht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
op bezoek om over het plan te praten. In november 2015 werd in  de Tweede Kamer overlegd over het plan. Er 
werd vooral gekeken naar water: waterkwaliteit, waterveiligheid en waterbeheer. De betrokkenheid van de 
ministeries en de Tweede Kamer geeft aan dat het project serieus wordt genomen.  
 
Omdat de projectgroep zich vooral focust op landbouw en voedselvoorziening rondom Holwerd, is het van 
belang te weten welke actoren er in het gebied zitten. Qua voedselvoorziening is de agrarische sector de 
grootste producent van voedsel in het gebied.  
(Presentatie werkgroep Holwerd aan Zee, 2016) 
 
De actoren van de agrarische sector worden bepaald door drie factoren, namelijk: vraag, aanbod en beleid. (Zie 
figuur 10.3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 10.3.1, overzicht 

actoren agrarische sector (De agrarische sector in Nederland naar 2020, Wageningen UR, 2009) 
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10.3.2 ACTOREN AGRARISCHE SECTOR 

 
Agrariërs  
De partij die centraal staat binnen de agrarische sector zijn de agrarische bedrijven. Deze bedrijven kunnen 
kortweg worden ingedeeld in drie categorieën, namelijk: akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.  
Deze bedrijven zorgen voor de productie van voedsel. Gewassen worden verbouwd en vee wordt gemolken of 
geslacht.  
De belangen voor deze groep is in het algemeen een zo groot mogelijke afzet van producten. Hoe meer de 
boeren kunnen verkopen, hoe meer zij eraan verdienen. Dit is afhankelijk van de vraag en aanbod.  
Voor de boeren is het ook van belang om te zorgen dat hun producten van een bepaalde kwaliteit zijn. Mindere 
kwaliteit levert minder op, of mag zelfs niet geleverd worden aan consumenten.  
 
In de Noordelijkte delen van Friesland zit akkerbouw. Hier is de grond vruchtbaarder dan andere delen van 
Friesland. Door het doorbreken van de dijk en het inlaten van zeewater kunnen de akkerbouwers meer last 
krijgen van verzilting. In de overige delen zit vooral veeteelt.  
 
Logistiek 
Wanneer de gewassen zijn geoogst en de koeien zijn gemolken, kunnen de ruwe producten worden verkocht. 
Door bedrijven worden de producten vervolgens bewerkt, verwerkt en opgeslagen.  
Omdat voedsel erg vatbaar is voor bederf, zal de opslag gekoeld moeten zijn om zo het bedervingsproces te 
vertragen. Ook bepaalde bewerkingsprocessen kunnen dit tegengaan.  
In fabrieken wordt het voedsel verwerkt in verschillende producten en verpakkingen.  
Vervolgens komen de producten terecht bij distributiecentra, waarna ze kunnen worden getransporteerd naar 
de klant. 
 
  

10.4 HUIDIGE BEDRIJFSVOERING AGRARIËRS 

 Bedrijfsvoering  

Ruimtelijke spreiding van bedrijfstype is afhankelijk van het type bodem, maar ook historische en economische 

redenen kunnen belangrijk zijn. Langs de kust van Friesland en Groningen zijn er vele vruchtbare kleigronden te 

vinden, die geschikt zijn voor akkerbouw toepassingen. Overige delen van Friesland hebben een minder 

vruchtbare bodem. Dit zijn voornamelijk veenweidegebieden. Hier is de melkveehouderij de belangrijkste 

manier van landbouw. (Compendium voor de Leefomgeving, 2015) 
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Figuur 10.4: Kaartoverzicht melkveebedrijven & Akkerbouw 

Melkveehouderij in de meerderheid 

Er zijn provincies waar een bepaald type bedrijf veelvoudig voorkomt.  En in andere provincies is het een mix 

van bedrijfstypen.  De graasdierbedrijven waren in Nederland in 2015 met 54% van de in totaal 65.500 

bedrijven het meest voorkomend. In Figuur 10.4: Kaartoverzicht melkveebedrijvenis een kaart opgenomen met 

alle concentraties melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven erop. De graasdierbedrijven in Friesland hebben 

veruit het grootste aandeel met 86% van alle bedrijven. (Figuur 10.4.1: Aantallen bedrijven per bedrijfstype) De 

overige 14% is verdeeld over de andere bedrijfstypen, waarin akkerbouwbedrijven op een tweede plaats staan. 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) 
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Figuur 10.4.1: Aantallen bedrijven per bedrijfstype (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) 

Ruim de helft van de landbouwgrond is grasland 

Het aandeel grasland (tijdelijk, blijvend en natuurlijk grasland) neemt vanaf 1980 af, maar blijft met 54% (figuur 
10.4.1) veruit de grootste van de acht categorieën gewassen: grasland, aardappelen, granen, suikerbieten, 
overige akkerbouwgewassen, groenvoedergewassen, tuinbouw open grond en tuinbouw onder glas. Het areaal 
blijvend grasland is sinds 1980 met bijna 40% afgenomen, terwijl het areaal tijdelijk grasland ruim 
vervijfvoudigde. Tijdelijk grasland is grasland dat als gewas wordt verbouwd. In 2014 was er 993.000 hectare 
grasland, waarvan 236.000 hectare tijdelijk grasland (24%), 706.000 hectare blijvend grasland (71%) en 52.000 
hectare natuurlijk grasland (5%). Het areaal akkerbouw (inclusief de braakliggende grond) nam in de jaren 1980 
tot 2000 met ruim 10% toe en daalde in de jaren 2000 tot 2014 met 18% tot 517.000 hectare. Het areaal 
opengrondse tuinbouw daalde in de periode van 1980 tot 2000 met bijna 3% en steeg daarna in de periode van 
2000 tot 2014 met 7% tot 87.000 hectare. Het areaal tuinbouw onder glas steeg van 1980 tot 2000 met 20%, 
om daarna van 2000 tot 2014 met 10% te dalen tot 9.500 hectare. InTabel 10.4 Weergave cijfers uit tekstzijn de 
cijfers uit deze tekst schematisch weergegeven. (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016) 

Tabel 10.4 Weergave cijfers uit tekst 

Type Hectare 

Grasland totaal 

- Blijvend 

 -      Tijdelijk  

 -      Natuurlijk 

993.000 

 

706.000  

236.000  

52.000  

Akkerbouw 517.000 

Opengrondse tuinbouw 87.000 

Tuinbouw onder glas 9500 
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Figuur 10.4.2: Bedrijfstype per provincie (Centraal Bureau voor de Statistiek , 2016) 

Aantal land- en tuinbouwbedrijven blijft afnemen 

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Friesland is gestaag gedaald van 301.000 in 1960 tot 65.500 in 2014. 

Van de 65.500 bedrijven in 2014 zijn de meeste (40.400) veehouderijbedrijven. Bij alle bedrijfstypen is er sprake 

van een forse afname van het aantal bedrijven. In de periode 2000-2014 was er een afname 22% voor de 

graasdierbedrijven, 19% voor de akkerbouwbedrijven, 50% voor de tuinbouwbedrijven, 50% voor de 

hokdierbedrijven, 60% voor de combinatiebedrijven en 32% voor de blijvende teeltbedrijven. Van 1980 tot 

2014 vond er een flinke schaalvergroting plaats. Het aantal bedrijven nam met 55% fors af, terwijl de 

oppervlakte landbouwgrond maar met 9% afnam. De gemiddelde teeltoppervlakte per bedrijf nam toe van 13,9 

hectare in 1980 tot 28,1 hectare in 2014. Een soortgelijke schaalvergroting heeft zich ook voor de dieren 

voorgedaan in de veehouderij. (Centraal Bureau voor de Statistiek , 2016)  
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Figuur 10.4.5: standaard opbrengsten figuur (Gemeente Dongeradeel, 2012) 

10.4.1 DE GEMEENTE DONGERADEEL 

In de gemeente Dongeradeel waren in het jaar 2010 ongeveer 292 agrarische bedrijven. Zo’n 60% van deze 

agrarische bedrijven in de gemeente zijn voornamelijk graasdierbedrijven. Ongeveer een derde van deze 

agrarische bedrijven zijn ook gericht op akkerbouw. Zie Figuur 10.4.3 type bedrijven binnen de gemeente. Van 

de ruim 26.000 hectaren in de gemeente, is 50% van het landoppervlak in gebruik als agrarisch gebied figuur 

10.4.4 (Gemeente Dongeradeel, 2012) 

 

Figuur 10.4.3 type bedrijven binnen de gemeente. (Gemeente Dongeradeel, 2012) 

 

Figuur 10.4.4 aantal hectare per type bedrijf (Gemeente Dongeradeel, 2012) 

In bedrijfsactiviteiten bij landbouwbedrijven in Friesland vindt momenteel een verbreding plaats. Deze 

verbreding is bijvoorbeeld verkoop aan huis, stalling, toerisme, loonwerk voor derden, educatie of 

natuurbeheer. Agrarisch natuurbeheer is de sterkst toegenomen verbreding in de afgelopen tien jaar. De 

verbreding vindt voornamelijk plaats bij graasdierbedrijven. Dit gebeurt ook in de gemeente Dongeradeel. 

Tegenwoordig wordt de bedrijfsomvang van agrarische bedrijven vastgesteld in Standaard Opbrengsten (SO). 

Een standaard opbrengst is 

som van de totale opbrengst 

van alle gewassen en dieren. 

Een overzicht van de 

bedrijfsgrootte van 

landbouwbedrijven in de 

provincie Fryslân is 

weergegeven in Figuur 

10.4.5: standaard 

opbrengsten figuur 
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10.4.2 ONTWIKKELINGEN TOT 2020 

In deze paragraaf zal er dieper worden in gegaan op de ontwikkelingen op het gebied van Landbouw binnen de 

provincie Friesland. De belangrijkste twee vormen zullen worden besproken. 

Melkveehouderij  

De provincie Friesland heeft veel vertrouwen in de toekomstige concurrentiekracht van de melk- en 

zuivelsector in de provincie. De verwachting is dat in de provincie de melkproductie flink zal toenemen, mede 

door invloed van goed vakmanschap en bedrijfscultuur.  Daarnaast zijn er beter opgeleide opvolgers voor de 

bedrijven. (Venema, et al., 2009) 

Zoals eerder terug kwam zal het aantal bedrijven krimpen, daarentegen zullen de bedrijven zelf groeien. Een 

gemiddeld melkveebedrijf gaat naar verwachting van 90 naar 150 melkkoeien. (figuur 10.4.6) Deze 

ontwikkeling is nodig met oog op de continuïteit van de bedrijven. Tevens zullen door schaalvergrotingen 

kosten verlagingen behaald kunnen worden. 

 

Figuur 10.4.6 groei in aantal koeien 

Het karakter van de melkveebedrijven zal niet veranderen met deze schaalvergrotingen. Het overgrote deel van 

de melkveebedrijven functioneert immers als gezinsbedrijf. Binnen deze bedrijven is eigen arbeid en het eigen 

vermogen nog steeds cruciaal voor de continuïteit van het bedrijf. Het belang van schaalvergroting voor de 

inkomensontwikkeling in de toekomst wordt ook door de melkveehouderij in de provincie breed onderkend; 

schaalvergroting is voor veel bedrijven het belangrijkste middel om de kostprijs van melk te verlagen.  

Daarnaast zal natuurbeheer op veel bedrijven worden ingepast. Het natuurbeheer zal hoofdzakelijk bestaan uit: 

agrotoerisme, zorglandbouw, stalling en de verdere ontwikkeling van duurzame energie. (Venema et all., 2009) 

Akkerbouw  

De pootaardappelteelt heeft een belangrijke basis in de Friese akkerbouw. De huidige omvang van deze teelt 

zal naar verwachting gehandhaafd worden, hiermee heeft het een voldoende sterke positie in de wereldmarkt.  
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Maar op het gebied van het vak akkerbouwer zijn er zorgen, zoals over de structuur en de vruchtbaarheid. 

Maar ook over ziekten en plagen onder pootgoedteelten. Om de structuur en de vruchtbaarheid te verbeteren 

is er een investering nodig in de waterhuishouding. 

Naast het vakmanschap van de teler verdient ook het ondernemerschap meer zorg; de 

opleidingsmogelijkheden in de regio schieten door het wegblijven van de Pootgoedacademie te kort. Een 

verbreding van de basis van de akkerbouw is wenselijk, mede omdat de suikerbietenteelt door het EU-beleid 

naar verwachting verder zal krimpen. (Venema et all., 2009) 

 

Figuur 10.4.7 groei in akkerbouwbedrijven 

Om het tij te kunnen keren zou de uitbreiding van teelt van groenten op volle grond, een mogelijk oplossing 

zijn. De natuurlijke omstandigheden in de provincie, zoals het klimaat en de bodem, zijn voor groenteteelt zeer 

gunstig. Wel is er enige aandacht nodig bij de te creëren afzet structuur. Mogelijke schaalvergroting voor 

akkerbouwbedrijven kunnen plaatsvinden door bijvoorbeeld: Grondverwerving zoals koop, huur of pacht. Maar 

ook grondruil kan een belangrijke tool zijn voor een optimaler bedrijfsvoering. Door samenwerking aan te gaan 

met veehouders is er zelfs een kosten verlaging mogelijk. Samenwerking met andere akkerbouwers biedt ook 

mogelijkheden voor kostenbesparing. 

Conclusie  

Er kan geconcludeerd worden dat er in de afgelopen jaren in de gemeente Dongeradeel sprake was van een 

schaalvergroting, op het gebied van graasdierbedrijven was het vrij sterk. Het aantal bedrijven is afgenomen, 

terwijl de grootte van de bedrijven is toegenomen. De totale hoeveelheid grond in gebruik door de landbouw is 

afgenomen. Daarnaast vindt er in de provincie Fryslân vooral bij graasdierbedrijven een verbreding plaats. Deze 

richten zich vooral op agrarisch natuurbeheer. De verwachting is dat deze trend zich ook in de gemeente 

Dongeradeel voordoet. 
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10.5 VISSERIJ IN DE BUURT VAN HOLWERD 

 
Holwerd ligt aan de Waddenzee.  Deze speelt om deze rede een belangrijke rol  in de hoofdstuk voor de 
voedselvoorziening. Voordat er wordt ingezoomd op Holwerd zal er eerst worden gekeken naar hoe de visserij 
van de Waddenzee in elkaar zit. Wat is het beleid, hoeveel en wat voor vis wordt er gevangen?  
 
Beleid 
Voor de visserij in de Waddenzee zijn er twee belangrijke beleidsdocumenten van toepassing, namelijk:  
 

1. PKB (Planologisch Kernbesluit) Waddenzee (2007 

2.    Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005 – 2020 
 
De PKB Waddenzee is opgesteld in 2007 door het ministerie van VROM. Hierin staan de hoofdlijnen voor het 
rijksbeleid voor de Waddenzee. De hoofdoelstelling van de PKB is het verduurzamen, beschermen en 
ontwikkelen van de Waddenzee als natuurgebied en het behouden van het open landschap.  
 
Het beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020 is gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu 
in 2004. Hierin staan de belangrijkste punten het beleid voor de schelpdiervisserij en hoe men deze sector kan 
verduurzamen, de regelgeving van het beleid kan vereenvoudigen en zorgen voor innovatie.  
 
In het deel hieronder staan de belangrijkste beleidsaspecten uit beide documenten.  
 
Schelpdieren 
Het beleid is vooral gericht op schelpdieren, als mosselen en kokkels. In het waddengebied liggen veel 
mosselbanken. Deze worden vaak geoptimaliseerd door de mens. Er wordt in de Waddenzee onderzoek 
gedaan naar alternatieve bronnen van mosselzaad. Dit mosselzaad kan worden verzaaid, waarna de mosselen 
zullen groeien. Dit kan de productie van mosselen verhogen, wat economische voordelen heeft. Dit onderzoek 
wordt gedaan op zogenaamde proefgebieden. Maximaal 500 ha mag worden gebruikt voor deze proeven en er 
moet worden gekeken of deze alternatieven negatieve  effecten hebben op de ecologie van het waddengebied.  
In totaal mag maximaal 75% van de mosselen in het najaar worden gevist. De overige 25% is belangrijk om te 
zorgen dat de mosselpopulatie weer aansterkt.  
Naast mosselen zijn er ook kokkels in het gebied. Sinds 2005 mag hier niet meer mechanisch op gevist worden. 
Handmatig rapen van de kokkels is nog wel toegestaan.  In het algemeen mogen schelpdieren handmatig 
worden geraapt tot een maximum van 10 kg per persoon per dag.  (waddenzee.nl, 2016)  
 
Hoewel de gehele Waddenzee natura 2000 gebied is, mag hier in het grootste deel gevist worden. In totaal mag 
op oppervlakte van 26 procent van de Waddenzee niet worden gevist met bodemroerende technieken, zoals 
mosselzaadvisserij of vissen met bodemvistuigen (zie figuur 10.5) In deze gebieden is ook het vissen van 
garnalen verboden.  
In een straal van 40 meter van zeegrasvelden en mosselbanken mag ook niet gevist worden. 
(PKB Derde Nota Waddenzee, 2007) 
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figuur 10.5: Bodemroerende visserij Waddenzee (Derde Nota Waddenzee, Ministerie van VROM, 2007) 

 
 
In 2004 kwam het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het beleidsdocument ‘Ruimte 
voor een zilte oogst’. Dit document geld van 2005 tot 2020.  
Het document geeft aan dat men een kentering wil zien van de schelpdiervisserij. Er moet worden gezorgd voor 
een duurzame sector. De vissers moeten meer rekening houden met natuurwaarden en zullen 
productiemethoden moeten aanpassen. Het document komt uit 2004 en met de visie tot 2020 zal dit beleid nu 
door de bedrijven van de visserij worden uitgevoerd. 
 
Waddenvloot 
Volgens de Derde Nota Waddenzee (2007) zijn er 17 havens gelegen in de Waddenzee. Deze havens zijn 
aangegeven op figuur 10.5.1. De schepen die in de havens zij geregistreerd kunnen worden benoemd tot de 
Waddenvloot. Deze vloot is verantwoordelijk voor zo’n 12 procent van de totale visaanvoer van Nederland. 
Voor het project Holwerd aan Zee is het van belang om te kijken naar de visserij in de buurt van het dorp. 
Volgens figuur 10.5.1 heeft Holwerd zelf een haven, maar hier zijn geen vissersboten gelegen. Deze haven 
wordt gebruikt voor de veerpont naar Ameland.  
 
Onderdeel van de Waddenvloot is de vissersvloot van Westdongeradeel. Westdongeradeel is een voormalige 
gemeente in het noordoosten van Friesland. Holwerd was één van de dorpen die onder deze gemeente viel. De 
vloot van Westdongeradeel (WL) vaart vanuit de haven van Lauwersoog. Zo’n twintig schepen zijn aangesloten 
bij de vloot, waarvan een groot deel vist op garnalen. Op scheldieren wordt niet of nauwelijks gevist.  
(kotterspotter.nl, 2016) 
 
In 2013 bestond 90% van de gevangen vis in het Waddengebied uit garnalen. Andere soorten die veel wordt 
gevangen zijn schol, spiering en rode poon. Naast vis en garnalen vist men in de Waddenzee dus ook veel naar 
mossels en kokkels. De conclusie is dat Holwerd zelf geen visserij heeft. De dichtstbij gelegen visserij die met 
Holwerd te maken heeft is de vissersvloot van Westdongeradeel, die opereert vanuit de haven van 
Lauwersoog. 
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 Figuur 10.5.1: Havens Waddenzee (Derde Nota Waddenzee, Ministerie van VROM, 2007) 

 
Er wordt dus vooral gevist naar vis en garnalen, maar volgens figuur 10.5.2, zou er ook gevist kunnen worden 
naar mossels in de buurt van Holwerd. De rode vlakken op de kaart geven de mosselbanken aan. Deze zijn 
gelegen iets ten noorden en noordoosten van Holwerd, maar worden door Holwerd zelf niet of nauwelijks 
benut. Het kan zijn dat deze mosselbanken vallen onder de 26% waar niet gevist mag worden, maar in figuur 
10.5 (Bodemroerende visserij) is dit niet het geval. 
 
 Figuur 10.5.2: Waddennatuur, mosselbanken bij Holwerd (beleefdewaddennatuur.nl, 2016 
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10.6 MARKT EN CONSUMENT 

Dit hoofdstuk gaat over de ontwikkelingen en kansen in Holwerd en omgeving. Lokale ontwikkelingen bieden 

tegelijkertijd ook kansen op lokaal gebied. Oplossingen later in dit rapport zullen op deze ontwikkelingen 

moeten aansluiten. Ondernemers spelen hier namelijk op in, waardoor deze aansluiting erg belangrijk is.  

Alternative landbouw mogelijkheden zijn voornamelijk kleinschalig. Deze kan gecombineerd worden met een 

duurzaamheids- en streekgeboden imago. Dit hoofdstuk gaat ook dieper in op deze imago’s.  

10.6.1 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een manier waarin bedrijven samen met omgeving 

zoeken naar oplossingen voor lokale problemen. Het is een manier van ondernemen die past bij deze tijd. 

Ondernemingen raken steeds meer verweven met elkaar en de samenleving.  Afvalstromen voor het ene 

bedrijf kunnen bijvoorbeeld grondstoffen zijn voor het andere.  

FrieslandCampina is een bedrijf dat een belangrijke rol kan spelen bij deze manier van ondernemen. Zijn naam 

stamt uit de noordelijke provincie van Nederland. Friesland staat bekent om zijn uitgestrekte weiden, blauwe 

luchten, vele meren en prachtige melkveebedrijven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt 

een belangrijke rol in de strategie van het bedrijf. FrieslandCampina wilt vorm geven aan het MVO door onder 

andere: bij te dragen aan een levensvatbaar platteland(een voorwaarde voor voedselzekerheid), te streven 

naar een klimaatneutrale groei, gezonde zuivelproducten te vermarkten en de melkveehouderij te 

verduurzamen. Het bedrijf doet dit door: 

 Drie groeicategorieën: meer dan gemiddeld investeren in zuiveldrank, kindervoeding en merkkaas. 

Deze categorieën krijgen ondersteuning van research & development.  

 Directe relatie met de Coöperatie: FrieslandCampina beheerst de gehele productieketen van 

boerderijmelk tot distributie. In de samenwerking met de ledenmelkveehouder wordt de nadruk 

gelegd op kwaliteit, voedselveiligheid en duurzame bedrijfsvoering. 

 Klimaatneutrale groei: het bedrijf streeft naar voorziene groei, in de gehele keten van koe tot 

consument, klimaatneutraal te realiseren. De onderneming wil dit bereiken samen met ketenpartners 

te werken aan het verbeteren van de energie-efficiency, het verminderen van broeikasgassen en het 

stimuleren van duurzame energie productie op melkveebedrijven.  

(FrieslandCampina, 2016) 

10.6.2 KEURMERKEN 

De nichemarkt waar de gewassen geschikt voor blijken te zijn, vraagt om een andere manier van vermarkten 

dan de bulkmarkt. Keurmerken kunnen een helpende hand bieden. Het product levert hierdoor meer op en 

draagt bij aan een duurzame omgeving.  

De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke 

keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven 

op het gebied van streekeigen productie (erkendstreekproduct.nl, 2016). De 

organisatie beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen producten. Holwerd 

aan zee kan duurzaam geproduceerde streekproducten door het gebruik van het 

keurmerk ‘erkend streekproduct’ in de markt onderscheiden en daarmee hun 

marktpositie versterken.  

Figuur 10.6.2: Keurmerk erkend streekproduct 

(erkendstreekproduct.nl, 2016) 
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10.6.3 LOKAAL CONSUMEREN 

Het aantrekken van recreatie na het doorbreken van de dijk biedt mogelijkheden lokale restaurants te voorzien 

met lokaal geteeld voedsel.  Producten afkomstig van de zee als zeekraal, lamsoren, mosselen, kokkels etc. 

zorgen voor een passende smaak horend bij de streek.  

Verschillende organisaties/bedrijven houden zich bezig met de lekkerste producten uit het noorden op de kaart 

te zetten. Lokaal & lekker is hier een voorbeeld van, en bruist van de ideeën om lokale streekproducten meer 

onder de aandacht te brengen en beter verkrijgbaar te maken. Samenwerken met andere duurzame partners  

vinden zij belangrijk. Lokaal & lekker helpt mee met het ontwikkelen van projecten rond promotie, voorlichting 

en distributie (lokaalenlekker.nl, 2016). 

Een ander voorbeeld is de Streekboer. Deze verbindt 

boeren die lokaal voedsel willen leveren met 

consumenten uit eigen regio. De agrariër krijgt 

hierdoor weer een eerlijke prijs voor de verkochte 

producten en kan het verhaal achter het voedsel 

vertellen (desteekboer.nl, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 INVLOED WADDENZEE 

In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op het verziltingsproces en de gevolgen die het met zich meebrengt voor de 

landbouwsector in en rondom Holwerd. 

10.7.1 VERZILTING 

De landbouwsector in en rondom Holwerd heeft steeds meer last van verzilting. Onder verzilting wordt 

verstaan; de ophoping van in water oplosbare zouten in de bodem.  

Hierbij gaat het om de zouten kalium (K+), magnesium (Mg2+), calcium (Ca2+), chloor (Cl-), sulfaat (SO42-), 

carbonaat (CO32-), bicarbonaat (HCO3-) en natrium (Na+). Zouten hebben de eigenschap dat ze op lossen in 

water. Wanneer dit water verdampt, blijft het zout echter achter. (SoCo, 2009) 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire verzilting en secundaire verzilting. Bij primaire verzilting is 

er al een hoog gehalte aan zout aanwezig in het moedermateriaal of het grondwater. Secundaire verzilting 

ontstaat door menselijk handelen. Slechte irrigatie door gebruik te maken van zoutrijk bevloeiingswater of 

onvoldoende ontwatering, maar ook het gebruik van drainage kan secundaire verzilting tot gevolg hebben. 

(SoCo, 2009) 

Figuur 10.6.3: Zoet en Zout in Nederland.(Oude Essink & de Louw, 2006) 
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Wereldwijd kent men in de kustgebieden brak tot zout grondwater. Het is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan 

toen het zoute zeewater honderden tot duizenden jaren geleden in de ondergrond is achtergebleven toen de 

zee zich begon terug te trekken. Door menselijke activiteiten zoals ontwatering via drainage van de bodem en 

waterpeilverlagingen komt dit grondwater steeds dichter aan het grondoppervlak te liggen. Uiteindelijk leidt dit 

tot verzilting.(www.deltares.nl, 2016) 

 

Door klimaatverandering, stijgende zeespiegel, bodemdaling en verdere menselijke activiteiten als 

grondwateronttrekking (figuur 10.7), wordt het verziltingsproces versneld. Dit kan voor problemen zorgen 

binnen de landbouwsector, de natuur en het waterbeheer. (www.deltares.nl, 2016) 

 

 

 

Het steeds zouter wordende grondwater moet weer 

door aangevoerd zoet water, worden doorgespoeld. 

Hierdoor neemt het zoutgehalte van het grondwater 

weer af. Echter is er dus steeds meer zoet water nodig 

om het steeds hogere zoutgehalte weer acceptabel te 

krijgen. Zoet water dreigt daarmee schaarser te 

worden.  

De meeste landbouwgewassen kunnen niet groeien op 

zout water, waardoor de groei in gevaar komt wanneer 

het zoute grondwater de wortelzone bereikt. Hiermee 

dreigen de kustgebieden dadelijk ongeschikt te 

worden om deze gewassen in het verbouwen. Maatregelen moeten dit voorkomen. (www.deltares.nl, 2016) 

10.7.1 ZOUTE WELLEN 

Zoute kwel is het stromen van zout grondwater vanuit het watervoerende pakket naar het oppervlak. Dit zoute 

kwel is onder te verdelen in drie varianten. De eerste is diffuus kwel van zout grondwater door een slecht 

doorlatende deklaag. Hierdoor is het een minder sterkte vorm van verzilting, maar over een relatief groot 

oppervlak verspreid. De tweede variant is het preferente zoute kwel. Deze meer plaatselijke verzilting ontstaat 

door zandbanen in de deklaag, vaak oude stroomgeulen.  

De derde variant van zoute kwel zijn zoute wellen. Zout grondwater komt dan geconcentreerd en met grote 

snelheid in waterlopen of op het land. Door het onttrekken van grondwater, komen de wellen van steeds 

dieper en daardoor zouter grondwater. Dit verklaart waarom de meeste wellen veel zouter zijn dan de diffuse 

vormen van kwel. In diepe droogmakerijen komt de verzilting dan ook meestal van deze zoute wellen. (Oude 

Essink & de Louw, 2012) 

10.7.2 REGENWATERLENZEN 

Op de kleigronden langs de Waddenzee is landbouw mogelijk dankzij dunne, zoete onderwaterlagen in de 

bodem. Dit worden ook wel regenwaterlenzen genoemd. Zoet water ‘drijft’ op zout water, waardoor deze 

regenwaterlenzen een scheiding vormen.  

De dikte van de regenwaterlenzen verschilt door het jaar heen. Zo groeien de regenwaterlenzen in de winter 

door neerslagoverschot, en in de zomer slinken de lenzen weer door verdamping. Onderzoek heeft aangetoond 

dat klimaatverandering de regenwaterlenzen dermate kan laten slinken, dat ze geheel verdwijnen. Dit kan 

voorkomen in periodes van droogte tijdens de zomermaanden. Ook het veelvoudig gebruik van drainage in de 

Figuur 10.7: Verziltingsproces (SoCo, 2009) 
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landbouw kan de regenwaterlenzen laten slinken. Drainage voert namelijk al het overtollige water af in de 

bodem om natschade bij gewassen te voorkomen. Hierdoor worden echter de regenwaterlenzen niet 

aangevuld met vers regenwater. (www.spaarwater.nl, 2016) 

10.7.4 VERZILTING IN NOORDOOST FRIESLAND 

Ook Friesland heeft te maken met verzilting van het grondwater. Het Wetterskip Fryslan neemt in verschillende 

gebieden binnen Friesland monsters van het grondwater. Hiervan wordt het chloridegehalte gemeten, oftewel 

de hoeveelheid verzilting.  In figuur 10.7.4  zijn enkele van deze testgebieden aangegeven. De chloridewaarden 

zijn gecategoriseerd en gemarkeerd met een kleur, zoals in de legenda afgelezen kan worden.  

 

Figuur 10.7.4: Chloridekaart Noordoost Friesland (www.wetterskipfryslan.nl, 2016) 

In onderstaande tabel wordt er per categorie aangegeven wat dit betekent voor de bodem en het gebruik 

ervan. Er valt daarbij uit op te maken dat de bodem van en rondom Holwerd voorlopig nog geschikt zijn om een 

breed assortiment aan gewassen te telen. Echter de gronden in Harlingen en omgeving kennen een dermate 

hoog gehalte aan verzilting (>1200 mg/l) dat deze gronden ongeschikt bevonden worden voor de traditionele 

landbouw.  
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Chloride,mg/liter Aanduiding Gebruikswaarde 

0-300 zoet Geschikt voor beregening van akkerbouwgewassen en  

alle groentegewassen in de volle grond. 

300-600 enigszins 

brak 

Geschikt voor beregening van alle akkerbouwgewassen behalve erwten 

en bonen 

in droge zomers.  

Geschikt voor alle groentegewassen in de volle grond, behalve 

gevoelige zoals  

sla, stam- en staakbonen, augurken, doperwten en gewasaardbeien. 

600-900 licht brak Geschikt voor beregening van matig gevoelige akkerbouwgewassen  

(zoals aardappelen, vlas en uien) en weinig gevoelige 

akkerbouwgewassen. 

Geschikt voor matig gevoelige groentegewassen in de volle grond 

(zoals bloemkool, knolselderij, peen en prei) en weinig gevoelige 

groentegewassen in de volle grond. 

900-1200 matig brak Geschikt voor weinig gevoelige akkerbouwgewassen zoals granen en 

bieten, geschikt voor weinig gevoelige groentegewassen in de volle 

grond zoals spinazie, spruitkool, groene savooiekool, witlof, 

boerenkool, radijs en kroot. 

1200-2000 brak Met de stijging van het zoutgehalte in toenemende mate ongeschikt 

voor beregening van akkerbouwgewassen en groentegewassen in de 

volle grond. 

Nog wel geschikt voor infiltratie, ziektebestrijding en voor drenking van 

vee. 

2000-5000 zeer brak Ongeschikt voor beregening, twijfelachtig voor drenking vee. 

>5000 zout Onbruikbaar voor land- en tuinbouwdoeleinden. 

 

Tabel 10.7: Categorieën chloridegehalten en de betekenis (www.wetterskipfryslan.nl, 2016) 

http://www.wetterskipfryslan.nl/
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In onderstaand figuur 10.7.5 zijn er 3 metingen gedaan op drie verschillende data in het testgebied ten zuiden 

van Holwerd. Hierin is een stijging te zien in het chloridegehalte. Het eerste gebied westelijk gelegen vanaf 

Holwerd kent een lichte daling in het chloridegehalte. Het eerste gebied oostelijk gelegen vanaf Holwerd kent 

juist weer een stijging in chloridegehalte. Hierbij moet rekening gehouden worden dat dit metingen van 1 

maand zijn.  

http://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/chloride-kaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 VERGELIJKBARE IDEEËN  

De afgelopen eeuwen is in Nederland de maakbaarheid- en beheersgedachte in opkomst geraakt. Gebruikte 

technische oplossingen als kustbescherming, inpolderingen en landwinningsprojecten hebben gezorgd dat 

Nederlanders konden wonen en werken in gebieden waar dat voorheen niet mogelijk was.  

De techniek biedt een tijd lang oplossing, maar langzaam begint de kracht van natuurlijke processen duidelijk te 

worden. Zout kwel- en oppervlaktewater zorgt dat de bodem langs kusten verzilt. Agrariërs verbouwen 

gewassen die niet goed bestand zijn tegen verzilting. Langzaam komt het besef dat niet alles naar eigen hand 

gezet kan worden.  Huidige landbouw methoden zijn niet meer van deze tijd. Nederland wordt bewust van de 

nodige omschakeling. Momenteel wordt daarom geanticipeerd door alternatieve landbouwmethoden te 

verkennen.  

In dit hoofdstuk zullen gebieden worden beschreven waar deze problematiek speelt. Hoe gaan zij om met de 

omstandigheden die daar spelen? Welke lessen zijn hieruit de leren voor het dorp? 

10.8.1 DE ZILTE PROEFTUIN 

Als reactie op de spelende problematiek ontwikkelde het InnovatieNetwerk het concept Zilte ProefTuin. In deze 

benadering wordt het verziltende landschap als stimulans gezien voor ontwikkeling en kans tot vernieuwing. 

Het doel is het ontdekken en communiceren van positieve aspecten mogelijk bij verzilting. Landbouw en natuur 

bewegen mee met het zouter wordende water. Het zoute water biedt kansen in plaats van beperkingen (W. 

Lofvers, et al., 2008). 

Figuur 10.7.5: Chloridegehalte testgebied nabij Holwerd. 

(www.wetterskipfryslan.nl, 2016) 

http://www.wetterskipfryslan.nl/
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Het bedrijfsleven en overheid hebben geen duidelijk beeld over de toekomstige omvang van de verzilting 

problematiek. Het marktdenken blijft hangen in slechts kleine oppervlakten en nicheproducten.   

Kansen zijn de teelt van zoutminnende gewassen. De waarde van agrarische percelen kan zo gewaarborgd 

blijven. Enkele gewassen als zeekraal en lamsoor hebben echter op kleine schaal economische potentie. Naar 

verwachting zullen deze niet voor de bulkmarkt geschikt worden. De kleinschalige productie kan gecombineerd 

worden met een duurzaamheids- en streekgeboden imago. Naast zoutminnende flora biedt de kweek van 

algen, vis, schaal- en schelpdieren ook kansen. Daarnaast is het gebruik van gewassen voor andere doeleinden 

interessant. De productie van ingrediënten, componenten en grondstoffen uit zilte gewassen. Wel is hierin nog 

een weg te gaan door ontbrekende kennis en innovatie van zilte teelt (J.G. De Kempenaer, W.A. Brandenburg, 

L.J.W. van Hoof, 2007). 

10.8.2 ECONOMISCHE POTENTIE 

Figuur 10.8.2 geeft overzichtelijk weer welke aspecten interessant zijn verder te ontwikkelen. Door de niche 

markt van zilte producten is de combinatie met duurzaamheids- en streekgeboden producten interessant. 

 

Figuur 10.8.2 Overzicht producten met 

economische potentie. De pijlen links 

onder geven de toegevoegde waarde per 

product aan. Food, feed, ingrediënten en 

farmacie zijn interessante aspecten 

verder te ontwikkelen omdat zij mogelijk 

de hoogste economische potentie 

hebben. (J.G. De Kempenaer, W.A. 

Brandenburg, L.J.W. van Hoof, 2007) 

 

 

 

 

10.8.3 WATERDUNEN 

Waterdunen is een gebiedsontwikkelingsproject in West Zeeuws Vlaanderen. Doelstellingen zijn goede 

kustverdediging combineren met andere sectoren. Het inpassen van zilte landbouw wordt gezien als 

compensatie voor agrariërs.  

In het project Waterdunen wordt onderscheid gemaakt tussen droge- en natte aquacultuur. Onder droge 

aquacultuur valt de teelt van zilte groenten, akkerbouwgewassen, siergewassen en zilte grassen. Onder natte 

aquacultuur valt de kweek van algen, vis en schaal- en schelpdieren. 

In een haalbaarheidsstudie geschreven in opdracht van de Provincie Zeeland blijkt uit een multicriterea analyse 

welke aquacultuursoorten het meest interessant zijn. Deze zijn in tabel  Voor meer diepgang in dit onderwerp 

wordt verwezen naar dit rapport (Provincie Zeeland, 2008). 
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Tabel 10.8.3 Meest geschikte aquaculturen (Provincie Zeeland, 2008) 

Potentie Zilte gewassen Schelpdierenteelten Teeltschakeling 

1 Zeekraal Mosselen hangcultuur Zeekraal/lamsoren + schelpdieren 

2 Lamsoren/zeeaster Mosselen bouchotcultuur Zeekraal/lamsoren + vis/zagers 

3 Asperge Kokkels off bottom   

4 Zeekool Oesters off bottom   

5 Selderij Tapijt- en venusschelpen off bottom   

 

Zilte gewassen: zilte gewassen uit tabel 10.8.3 stellen eisen aan de grondsoort en aan de mate van aanwezig 
zout. Niet iedere locatie binnen het Waterdunen project is geschikt voor alle hierboven genoemde gewassen. 
De omvang van de teelt van zilte gewassen, moet niet groter zijn dan de (lokale) markt aan zou kunnen. Dit 
geldt met name voor de onbekendere soorten als zeekraal, lamsoren en zeekool. Voor asperge en selderij 
speelt dit een minder grote rol. 
Schelpdierteelt: door de aanvoer van voedsel in het Westerschelde/Noordzeewater is de kweek van 
schelpdieren mogelijk in Waterdunen. Vijversystemen of geulen bieden het meeste economische perspectief. 
Mechanisatie zal nodig zijn, met name voor oogsten. Dit kan in strijd zijn met het behalen van 
natuurdoelstellingen. 
Schakeling van teelten: zeekraal of lamsoor in combinatie met schelpdieren of in de tweede plaats met vis of 
zagers zijn voor Waterdunen de meest logische schakelingen. Voorwaarde is dat de zeegroenten achter de 
schelpdieren, vis of zagers geschakeld worden zodat de groenten de nutriëntenstroom van de schelpdieren 
kunnen gebruiken. (Provincie Zeeland, 2008)   
Bij het project in waterdunen is uiteindelijk gekozen een  plek in te richten als een innovatief Kustlaboratorium. 
Ondernemers kunnen hun bedrijf hier gaan vestigen. De uitvoering van het Kustlaboratorium wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Droomfondsbijdrage van de Notionale Postcode Loterij en de steun van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van OP-Zuid.  
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10.9. SWOT-ANALYSE 

Om een overzichtelijk beeld te krijgen in sterke en zwakke punten van Holwerd en omgeving is in dit hoofdstuk 
de SWOT-analyse toegepast. De interne- (sterk en zwak) en de externe punten (kansen en bedreigingen) geven 
een beeld weer waar mogelijkheden liggen voor de agrarische sector in Holwerd en omgeving. De analyse is 
gebaseerd op voorgaand literatuuronderzoek. Vanuit de SWOT wordt een plan geschetst waar mogelijkheden 
liggen voor in de toekomst. 

Tabel 10.9: SWOT-analyse gebaseerd op literatuuronderzoek betreffende de agrarische sector. 

Intern Extern 

Sterk Kansen 

Vruchtbare grond 
Mosselbanken 
Grootschalige landbouw 
Lokale duurzame initiatieven 

FrieslandCampina 
Zilte landbouw 
Niche producten 
Europese subsidie 

Zwak Bedreigingen 

N-2000 gebied Wadden 
Bevolkingskrimp 
Weinig visserij 

Verzilting 
Producten niet geschikt voor bulkmarkt 
Klimaatverandering 

 

Holwerd en omgeving is een perfecte locatie als proeftuin waar plaats is voor ontwikkelingen en innovaties op 
agrarisch gebied. De vraag naar alternatieve manieren van landbouw wordt steeds belangrijker in de toekomst. 
Ten noordoosten van het dorp liggen mosselbanken. Deze kunnen in de toekomst wellicht waardevol worden. 
Een zwak punt dat een sterk punt zou kunnen worden is momenteel de geringe visserij. De Waddenzee is N-
2000 gebied waardoor ontheffingen aangevraagd kunnen worden en deze visserij toe te laten. Kansen liggen 
ook op het gebied van niche producten uit zilte landbouw als zeekraal, lamsoren/zeeaster, asperge 
gecombineerd met de kweek van schelpdieren of vis/zagers.  
 
In de omgeving zijn een redelijk aantal lokale duurzame initiatieven werkzaam als Lokaal & lekker en de 
streekboer. Deze kunnen de kleinschalige niche producten voor de lokale markt beschikbaar maken. De 
grootschalige landbouw als gevolg van de ruilverkaveling uit het verleden biedt de niche markt de kans zich te 
onderscheiden. Grootschalige landbouw is in de SWOT-analyse om deze rede als een sterk punt.  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol in de strategie van 
FrieslandCampina. Dit doet hij onder andere door: directe relaties met agrariërs en klimaatneutrale groei voor 
het bedrijf. Mogelijk kan afval elders in de keten als grondstof dienen.  
De bevolkingskrimp in Holwerd is mede te danken aan het wegtrekken van jongeren naar grotere steden in 
Nederland. Subsidies vanuit Europa bieden jonge landbouwers extra flexibele inkomen toeslag. Deze subsidies 
maken het voor jongeren makkelijker te starten met een eigen onderneming. Daarnaast zijn subsidies 
toegankelijk voor innoverende landbouw. De verkenning van zilte landbouw biedt wellicht de mogelijkheid op 
aanspraak van deze steun. 
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11. RECREATIE EN TOERISME IN HOLWERD 

Op de verschillende overheidsniveaus wordt toeristisch beleid ontwikkeld, daarnaast is veel beleid gericht op 

andere sectoren ook van invloed op recreatie. Rijksbeleid geeft vooral de hoofdlijnen weer waar gemeentelijk 

en provinciaal beleid op voortborduurt. Gemeentelijk en provinciaal beleid hebben de meest directe invloed op 

een dorp als Holwerd. Op rijksniveau is het toeristische beleid zoals geformuleerd in de Vernieuwde 

Toeristische Agenda, vooral gericht op inkomend toerisme in het westen van het land. De thema’s hierin zijn: 

de stedelijk-culturele omgeving, evenementen, Noordzeekust en Waddeneilanden en zakelijk reisverkeer. In de 

Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland zijn meer aanknopingspunten te vinden voor het toerisme in 

gemeente Dongeradeel. Hieronder wordt relevante informatie per beleidsstuk uiteengezet. 

 

11.1 BELEID  

Nota Ruimte 

De Nederlandse ministerraad heeft op 23 april 2004 de Nota Ruimte vastgesteld. In deze nota 

zijn de uitgangspunten voor het ruimtelijk beleid voor Nederland tussen nu en 2020 vastgelegd. Het accent in 

het ruimtelijk beleid verschuift van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. Verder 

komt er meer ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. De nota heeft vier algemene doelen: versterken van 

de economie (oplossen van ruimtelijke knelpunten), krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering 

leefbaarheid en economische vitaliteit in stad en land), waarborging van waardevolle groengebieden 

(behouden en versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden) en veiligheid (voorkoming van 

rampen). 

Het huidige aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen voldoet onvoldoende aan de recreatiewensen 

van onze samenleving. De samenstelling van de bevolking en het toenemende belang van vrijetijdsbesteding 

vragen om nieuwe vormen van openlucht- en verblijfsrecreatie en om aanpassing van het huidige toeristisch- 

recreatieve aanbod. Provincies dienen in hun streekplannen voldoende ruimte te scheppen om de 

veranderende behoefte aan toeristisch-recreatieve voorzieningen in de samenleving te faciliteren. Concreet 

betekent dit dat rekening moet worden gehouden met nieuwe vormen van recreatie en toerisme en met 

uitbreiding en aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzieningen. Ongeldige bron 

opgegeven. 
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11.1.1 TOERISTISCH PROGRAMMA FRIESE WADDEN 

In overleg tussen de provincie Friesland en kustgemeenten binnen Friesland is voorgenomen om te komen tot 

een toeristisch programma waarin niet alleen de Friese Waddeneilanden betrokken worden maar ook de 

kustgemeenten betrokken zijn. Het Toeristisch Programma Friese Wadden (TPFW) heeft als hoofddoel; de 

omzet en de werkgelegenheid in de toeristische sector in 2020 op de Waddeneilanden minimaal op hetzelfde 

niveau te krijgen als in het topjaar en de kustgemeenten moeten zijn gegroeid met minimaal 20% ten opzichte 

van 2010.  

Specifieke doelen bestaan uit: 

- De totale toeristische keten en vakantiebeleving, in de vorm van voorzieningen, informatie, 

gastvrijheid, hard en zacht, publiek en privaat, is marktconform, divers en kwalitatief van 

bovengemiddeld niveau. 

- De fysieke verbindingen als mede de toeristisch-recreatieve samenhang tussen eilanden onderling en 

met kustgemeenten zijn in 2020 aanzienlijk versterkt. 

- De Wadden zijn in 2020 als toeristisch-recreatieve bestemming naar economie, leefbaarheid en natuur 

en landschap, de meest duurzame regio van Nederland.  

- De organisatiegraad en samenwerking van toeristische ondernemers in het hele Waddengebied zijn in 

2020 uitstekend, zowel met betrekking tot marketing en promotie, als op het gebied van gastvrijheid, 

productontwikkeling en innovatie. 

Deze doelen moeten gerealiseerd worden door verschillende projecten die opgedeeld zijn in 4 

programmalijnen met bijbehorende maatregelen, zie figuur 11.1. 

De uitvoering van het toeristisch Programma Friese Wadden zal samen met gemeenten en betrokken bewoners 

ter hand genomen worden en aansluiten op de Toeristische kernthema’s van de provincie zoals in het 

uitvoeringsprogramma Gastvrij Friesland beschreven: Internationalisering, Recreatieve basisinfrastructuur, 

Duurzaamheid en kwaliteitsverbetering en Innovatie. 

Toerisme is één van de speerpunten van beleid voor alle gemeenten in het Waddengebied. Dat betekent dat bij 

relevante politieke besluiten het belang van toerisme consequent wordt meegewogen. De rollen voor de 

overheid bij de toeristische ontwikkeling liggen primair op het vlak van stimuleren en faciliteren. Daarnaast 

heeft de overheid een belangrijke rol bij het aanleggen en beheren van basis recreatie voorzieningen en 

publieke voorzieningen zoals paden, strandovergangen, landschapsbeheer. Ongeldige bron opgegeven. 
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Figuur 11.1 Programmalijnen en maatregelen Ongeldige bron opgegeven. 

 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, zowel het bedrijfsleven als de overheid moet hiermee aan de slag. De 

overheid is vooral belangrijk wanneer het gaat om regelgeving, openbaar vervoer en openbare verlichting. 

Bedrijven dienen een duurzame bedrijfsstrategie op te stellen en deze vorm en inhoud te geven. Een 

gezamenlijke strategie, onder meer gericht op energieneutraal verblijven in het Waddengebied, is een 

speerpunt. Dit vertaalt zich onder meer in het ontwikkelen van duurzame vormen van energieopwekking en het 

terugdringen van energieverbruik. 

Voor de ontwikkeling van het toerisme langs de Waddenkust zal de overheid de komende jaren een extra 

inspanning moeten leveren door het creëren van goede randvoorwaarden voor bedrijvigheid, zoals 

mogelijkheden tot beleving van de Wadden, goede infrastructuur op het land en het water en een versterking 

van de organisatiegraad in de sector. 
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11.1.2 HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOLWERD AAN ZEE 

Het haalbaarheidsonderzoek is het uitgangspunt voor het plan voor Holwerd samen met het bestaande beleid 

voor het dorp en voor de regio. In veel beleidsdocumenten voor het Waddengebied staat een optimale 

combinatie van wonen, werken en recreëren centraal. Dit moet plaatsvinden in een aantrekkelijke omgeving 

met goede voorzieningen, in een robuust, veerkrachtig en internationaal erkend natuurgebied. Toerisme en 

recreatie worden daarbij expliciet als kans genoemd. De provincie Friesland heeft in het streekplan 

planologische ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van Holwerd tot recreatiekern. De gemeente 

Dongeradeel heeft haar ambitie met betrekking tot toerisme en recreatie uitgedrukt in 

ontwikkelingsstrategieën. En de gezamenlijke noordelijke Friese gemeenten (ANNO) hebben het plan voor 

Holwerd als Koploperproject voor 2015 benoemd. Het rijk ondersteunt krimpregio’s in de vorm van het project 

‘Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’, waaronder Holwerd. Ook het pilot project 

HolwerterFiersichten streeft naar het ontwikkelen van Holwerd als recreatiekern. Bovendien is de ambitie van 

Noordoost Friesland als vaarbestemming en aantrekkelijk watersportgebied benoemd in diverse documenten.  

Randvoorwaarde daarbij is dat de waterveiligheid is gegarandeerd. Met de verwachtte klimaatveranderingen in 

de toekomst wordt gestreefd naar het vergroten van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van 

watersystemen. De voorkeur gaat daarbij uit naar een integrale en innovatieve aanpak die rekening houdt met 

alle functies in het Waddengebied. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor kwelders. Om een deel van de 

plannen voor Holwerd uit te kunnen voeren zal er grond moeten worden verworven. Uitgangspunt is dat dit in 

eerste instantie plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. Het plan met de voorgestelde grondtransacties zal 

moeten worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland en de gemeente 

Dongeradeel. De gemeente zal wijzigingen in haar bestemmingsplan moeten doorvoeren. Het gewijzigde 

bestemmingsplan dient vervolgens als grondslag voor de grondverwerving van dit project.  

Om het plan Holwerd aan Zee uit te kunnen voeren zijn diverse vergunningen en ontheffingen nodig 

(Omgevingsvergunning, Besluit Bodemkwaliteit, Waterwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en 

binnenkort gezamenlijk onder de omgevingsvergunning). Ook zal een milieueffectrapportage opgesteld moeten 

worden. Het ontwerp voor Holwerd aan Zee zal daartoe nader moeten worden uitgewerkt. Het plan Holwerd 

aan Zee biedt een goede kans op verbetering van natuurwaarden in de Waddenzee, dit kan betekenen dat er 

ook andere waardevolle habitattypen ontstaan. Vergunningverlening wordt als kansrijk ingeschat maar dit is 

afhankelijk van een uitgewerkt plan en kan in deze fase nog niet beoordeeld worden. Het gebied wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van een primaire waterkering en de Natura 2000-doelstellingen. Een 

zorgvuldige procedure met goede afstemming met het bevoegde gezag is daarom essentieel. Ongeldige bron 

opgegeven. 
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11.1.3 KADERNOTITIE RECREATIE & TOERISME GEMEENTE DONGERADEEL 

In de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland zijn aanknopingspunten te vinden voor het toerisme in 

Dongeradeel. Een van de uitgangspunten van de Agenda Vitaal Platteland is het bieden van ruimte voor 

toerisme en recreatie op het platteland. De PKB Waddenzee stelt de natuur voorop in de Waddenzee maar 

recreatief medegebruik is in veel delen van de Waddenzee mogelijk. In het op te stellen convenant 

Vaarrecreatie Waddenzee worden de mogelijkheden voor toeristisch en recreatief medegebruik nader 

uitgewerkt. In het streekplan van de Provincie Friesland worden Dokkum, Holwerd en Oostmahorn als 

respectievelijk stedelijk centrum en recreatiekernen aangewezen. Hier ziet de provincie mogelijkheden voor 

uitbreiding van toeristische voorzieningen. 

Daarnaast wordt in het streekplan gesproken over het verbeteren van routenetwerken voor fietsen, wandelen 

en varen en kwaliteitsverbetering van het aanbod. Dit zijn ook speerpunten in de Beleidsnota Recreatie en 

Toerisme 2002-2010 van de provincie. In de actualisatie ‘Friesland, toeristische topattractie in Nederland’, zijn 

de programmalijnen Wadden, Friese Elfsteden en Grenzeloos Varen benoemd, waar de provincie zwaarder op 

gaat inzetten. Uit de programmalijn Friese Elfsteden is het provinciale project Inspirerend Friesland naar voren 

gekomen. Dit project richt zich op het verder uitbouwen van het bezinningstoerisme in Friesland.  

In het Friese Merenproject, Koers op Friesland, worden ook de gebieden buiten het Friese Merengebied bij het 

project betrokken, om de vaarmogelijkheden in de hele provincie te vergroten. Lauwersoog en het 

Lauwersmeer zijn hierbij aangemerkt als toegangspoort voor het Friese Merengebied. Dit biedt goede 

mogelijkheden voor Dongeradeel om het vaartoerisme in de gemeente te vergroten.  

Naast provinciaal beleid wordt er ook beleid ontwikkeld door en met de omliggende gemeenten, dat van 

invloed is op het toerisme in Dongeradeel. Eén van de externe ontwikkelingen is het project Noordelijke 

Elfstedenroute. Door het ontwikkelen van de noordelijke Elfstedenroute wordt een groot deel van de 

Elfstedenroute bevaarbaar. Dongeradeel wordt hiermee beter bereikbaar vanuit het westen van de provincie. 

Er ontstaan meer rondvaarmogelijkheden.  

Een aantal gezamenlijke beleidsplannen van Dongeradeel met de omliggende gemeenten zijn de Regiovisie 

Noordoost Friesland en het gebiedskader Noordoost Friesland. De regiovisie heeft als basis gediend voor het 

Streekplan. Het gebiedskader geeft de ontwikkelingsrichting van het gebied weer in het kader van 

Plattelânsprojekten. Beide notities gaan uit van een verdere versterking van de recreatieve waarden. De 

bestaande trekkers moeten verder versterkt worden en de samenhang en samenwerking kan verbeterd 

worden. Daarnaast moet een duidelijke toeristische identiteit en bekendheid gerealiseerd worden. 

Alle omliggende gemeenten streven ongeveer dezelfde doelen na op toeristisch gebied. De belangrijkste 

doelstellingen zijn de toename van de werkgelegenheid, het behouden en versterken van de cultuurhistorie en 

een aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor de eigen inwoners realiseren. Acties zijn vooral gericht op 

kwaliteitsverbetering en vernieuwing van routegebonden- en watergebonden-recreatie, waarbij wordt 

ingespeeld op en rekening gehouden met de bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden.  
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Tot slot is er nog eigen gemeentelijk beleid, waar rekening mee gehouden moet worden bij het toeristisch 

beleid of waar het toeristisch beleid juist van invloed op is. In het Structuurplan Dongeradeel 2025 wordt 

ingezet op drie toeristische pijlers: watersport, cultuurtoerisme en ecotoerisme.  

Met de integrale gebiedsontwikkeling ‘NijeMaaie’ wil de gemeente met diverse partners vorm geven aan de 

herstructurering in de landbouw en daarbij tevens ruimte bieden aan sectoren zoals toerisme, wonen, 

waterbeheer en natuur. De landschapsvisie geeft weer welke ontwikkelingen waar mogelijk zijn in de 

gemeente. Hiervoor worden zes ontwikkelingsrichtingen onderscheiden. Voor toeristische ontwikkelingen 

worden vooral mogelijkheden gezien rond de dorpen, bij nieuwe waterverbindingen, in de kernen zelf en bij de 

Wadden en het Lauwersmeer als medegebruik bij de natuur. Ongeldige bron opgegeven. 

11.1.4 UITVOERINGSPROGRAMMA RECREATIE & TOERISME DONGERADEEL 

Het economisch belang van de toeristische sector is bijna twee keer zo hoog voor de provincie Friesland als 

gemiddeld in Nederland. In het uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme Gastvrij Friesland staan de 

volgende hoofddoelstellingen centraal: 

- Van 9,5 miljoen naar 10,5 miljoen toeristische overnachtingen in 2015  

- Van 60 miljoen naar 70 miljoen bezoeken in 2017  

- Van 19.000 naar 20.000 directe toeristische banen in 2017  

- Groei van de toeristische bestedingen met 5% vanaf 2015  

Er zijn vier kernthema’s geformuleerd in dit uitvoeringsprogramma, namelijk de recreatieve basisinfrastructuur, 

internationalisering, duurzaamheid en innovatie. Bij het eerste thema gaat het om internationalisering, 

Friesland moet aantrekkelijk gemaakt worden voor buitenlandse bezoekers aan de hand van topevenementen 

en voorstellingen. Dit thema sluit aan bij het programma Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Er is een 

gezamenlijke noordelijke visie voor het inkomend toerisme, ze willen meer profiteren van de toeristische 

instroom van regionale vliegvelden en verruimen de huidige 500 km straal rondom Friesland voor 

internationale potentiële markten. 

 De sector heeft vooral belang bij het op orde brengen van de basisinfrastructuur zoals fiets- en wandelpaden, 

vaarwegen en bewegwijzering. De Provincie zet in op een dekkend routenetwerk voor wandelen, fietsen en 

varen, marketing, digitale basisinfrastructuur en het handhaven van de programmatische aanpak voor de 

Wadden, Grenzeloos Varen, Elfsteden en Friese Wouden.  

Binnen het derde kernthema moet de investeringsbereidheid in de verblijfssector een impuls krijgen om een 

additionele kwaliteitsimpuls te realiseren op het gebied van economische kwaliteitsverbetering, 

toegankelijkheid en duurzaamheid. Er is sprake van lage rendementen in vergelijking met andere sectoren, 

omdat investeringen kapitaalintensief zijn en de periode waarin omzet wordt gemaakt beperkt is. De 

brancheorganisaties moeten ondersteund worden met de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie in 

Friesland om in 2030 energieneutraal te zijn. 
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Innovatie is het vierde thema, waarbij ruimte geboden wordt voor ontwikkeling van nieuwe economische 

verdienmodellen (gebiedsinnovatie). Verbindingen met andere sectoren moeten gestimuleerd worden om in te 

spelen op de maatschappelijke uitdagingen van Noord-Nederland voor schoner water, duurzamer 

energieverbruik, gezonder voedsel en verbetering van de gezondheid en leefbaarheid. Brancheorganisaties 

worden gesteund om 100 ondernemers een innovatietraject aan te bieden via de Innovatieagenda Toeristisch 

Friesland om de innovatieachterstand van deze sector ongedaan te maken. Ongeldige bron opgegeven. 

 

11.1.5 PKB WADDENZEE 

Er zijn veel nota’s verschenen die van invloed zijn op de Waddenzee. De Derde Nota Waddenzee beschrijft het 

integrale beleid op het gebied van natuurbescherming, ruimtelijke ordening, milieu en water in onderlinge 

samenhang. Het Rijk streeft naar een duurzame ontwikkeling van het gebied, zowel op ecologisch als op 

sociaaleconomisch en toeristisch-recreatief terrein. Het beleid ten aanzien van recreatie op de Waddenzee is 

gericht op het beheersbaar maken en houden van het recreatief medegebruik en het ontwikkelen van 

duurzame vormen van recreatie, waarbij de natuurlijke draagkracht van het gebied uitgangspunt is. Het 

Waddengebied is gezoneerd voor toeristisch-recreatieve activiteiten, in gevoelige gebieden is geen recreatie 

toegestaan. Ongeldige bron opgegeven. 

 

11.1.6 GEBIEDSKADER NOORDOOST- FRIESLAND 

In het kader van het voornemen om de gebiedsgerichte aanpak ‘Plattelânsprojekten’ van de provincie Friesland 

in de periode 2007-2013 voort te zetten, heeft de regio Noordoost- Friesland een gebiedskader ontwikkeld. In 

de regio-indeling die Plattelânsprojekten hanteert, zijn de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, 

Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland onderdeel van de regio Noordoost. Het doel van de 

gebiedsgerichte aanpak is om samen met de bevolking de kwaliteit en leefbaarheid in het landelijk gebied te 

verbeteren en hiervoor de beschikbare Europese- en rijkssubsidieregelingen voor het landelijk gebied zoveel 

mogelijk te benutten. Het hoofddoel voor de sector toerisme en recreatie is: toerisme en recreatie ontwikkelen 

tot één van de belangrijkste dragers van de plattelandseconomie. Er zijn vier subdoelen geformuleerd:  

- Het realiseren van een duidelijk toeristische identiteit en bekendheid. 

- Het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod. 

- Het versterken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur (routestructuren). 

- Het versterken van de samenhang en samenwerking. 

Ongeldige bron opgegeven. 
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11.1.7  KOERS OP FRIESLAND: FRIESE MERENPROJECT  

In het Friese Merenproject wordt ingezet op Grenzeloos Varen: het verbeteren van de verbindingen met 

andere watersportregio’s. Een tweede thema is het stimuleren van extra bestedingen aan de wal en tot slot het 

stimuleren van innovatieve toepassingen in de watersport. (Agentschap NL, 2010) 

11.2 ACTUELE LANDELIJKE EN LOKALE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN 

RECREATIE EN TOERISME 

Eerder is al besproken welke ontwikkelingen zich op het gebied van recreatie en toerisme in en om Holwerd 

hebben afgespeeld. Dit hoofdstuk gaat in op de actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van recreatie 

en toerisme. Er wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke en lokale ontwikkelingen en trends. 

11.2.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 

Lokale markt 

De opkomst van de lokale markt is een trend. Het bewustzijn op het gebied van streekproducten, biologische 

producten en ‘slow food’ wordt steeds groter. Ongeldige bron opgegeven.. Supermarkten spelen hier op in 

door steeds vaker lokale producten aan te bieden. Een voorbeeld hiervan is de kaasboerderij van de familie 

Vlooswijk te Papekop. Zij maken geitenkaas en blaarkoppenkaas, die door de lokale supermarkten (Jumbo) 

wordt verkocht. (Mondelinge mededeling van H. Vlooswijk). 

Lokale producten zoals zilte landbouw, kaasproducten en lokale ambachten kunnen bijdragen aan het 

optimaliseren van de recreatie en toerisme. De lokale markt wordt namelijk door deze trend gestimuleerd. 

 

Winkelleegstand 

Een andere trend is het verdwijnen van winkelketens in diverse branches. Een voorbeeld hiervan is het 

faillissement van de Vroom & Dreesman. In geheel Nederland staat 9,2% van de winkelvloeroppervlakte leeg. 

Ongeldige bron opgegeven.. Wel zijn er grote regionale verschillen. Dit komt door krimpgebieden, waar 

winkelketens meer moeite hebben met de recessie. In de gemeente Dongeradeel staat zelfs 13,9% leeg van de 

totale winkelvloeroppervlakte. Winkelleegstand kan ervoor zorgen dat winkelcentra en winkelstraten minder 

aantrekkelijk zijn voor de toerist. Dit kan zelfs leiden tot een vicieuze cirkel: door winkelleegstand is de 

binnenstad minder aantrekkelijk waardoor minder mensen de winkels bezoeken. Hierdoor daalt de omzet van 

winkels waardoor winkels wegtrekken wat voor een stijging van winkelleegstand zorgt. In de huidige 

samenleving fungeert een binnenstad als ontmoetingsplaats en is hiermee van belang voor een gemeenschap. 

Winkelleegstand is dus slecht voor de leefbaarheid van toeristen, maar ook voor bewoners. Ongeldige bron 

opgegeven.. 
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FIGUUR 11.2: LEEGSTAND VAN WINKELS 

2005-2015. BRON: ONGELDIGE BRON 

OPGEGEVEN. 

GRAFIEKEN 11.2 EN 11.3: LEEGSTAND VAN WINKELS 2005-2015. BRON:ONGELDIGE BRON 

OPGEGEVEN. 
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Zorgtoerisme 

In Nederland is het zorgtoerisme in opkomst. Vergrijzing is namelijk een trend in Nederland, waarop het 

toerisme kan inspelen. Uit het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research Ongeldige bron 

opgegeven. blijkt dat zeven op de tien senioren minimaal eenmaal per jaar op vakantie gaan, terwijl dit twintig 

jaar geleden ruim de helft was van dit aantal. Door vakantie te combineren met zorg, kan deze grote doelgroep 

op vakantie. Onder zorgtoerisme vallen ook gezondheidsbehandelingen, zoals verschillende therapieën. 

Ongeldige bron opgegeven.. Bij het Lauwersmeer is er sprake geweest van een zorgrecreatiepark, 

Lauwershage. Ongeldige bron opgegeven.. Er waren plannen het terrein van de voormalige kruitfabriek 

Kollumerwaard om te bouwen tot een resort, waar 350 zorgvakantiewoningen gerealiseerd gingen worden. 

Ongeldige bron opgegeven.. Dit project kon 230 arbeidsplaatsen opleveren Ongeldige bron opgegeven.. Het 

project is echter gestopt in 2012. Ongeldige bron opgegeven.. 

Er zijn wel andere locaties in Friesland waar zorgvakanties mogelijk zijn. Het gaat om dertien andere locaties, 

maar alle locaties liggen op een uur rijden van Holwerd. Groei in de zorgtoerisme is dus nog mogelijk.  

Wellness 

Een andere vorm van zorgtoerisme is wellness. Het aandeel van alle wellnessactiviteiten in Nederland in alle 

vrijetijdsactiviteiten is 2%. Dit lijkt niet veel, maar het gaat om 71 miljoen wellnessactiviteiten per jaar (zie de 

staafdiagram ‘Aandeel wellnessactiviteiten’). 

 

 

 

  

STAAFDIAGRAM 11.2: AANDEEL WELLNESSACTIVITEITEN VAN NEDERLANDERS IN EIGEN LAND 

(2012-2013). BRON:ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN.. 



 

Hogeschool Inholland Delft | 11. recreatie en toerisme in Holwerd 121 

 

Ook deze branche is in trek door de toenemende belangstelling voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

Echter is volgens berekeningen van de Rabobank de wellnessmarkt verzadigd. Dit komt doordat er maar een 

volumestijging van 0,5 tot 1% wordt verwacht, terwijl de uitgaven van wellnessbezoekers met 20% is 

afgenomen vergeleken met 2014. Ongeldige bron opgegeven.. Verder zijn consumenten kritischer geworden 

over hun luxe-uitgaven. Daarnaast verwacht de wellnessbezoeker meer van de wellnessbranche. Een reguliere 

sauna is niet meer voldoende. Er moeten meerdere soorten arrangementen aangeboden worden. Innoveren is 

dus noodzakelijk. Ongeldige bron opgegeven.. 

Er kan gedacht worden aan: 

- Combinatie wellness met overnachting 
- Toename badkledingdagen 
- Meer wellnessfaciliteiten (ook binnen andere branches zoals hotels, fitnesscentra en vakantieparken) 

 

Kortere vakantieduur en langere seizoenen 

Voorheen boekten mensen een lange zomervakantie. Tegenwoordig worden er kleinere vakanties geboekt, die 

zich over meerdere aantallen verspreiden over de seizoenen. Hierdoor wordt het hoofdseizoen verlengd, 

doordat mensen vaker in het voor- en najaar op vakantie gaan. Daarnaast zorgt ook de seniorenstroom voor 

een verspreiding van het seizoentoerisme. Verder neemt het aantal toeristen toe tussen de maanden 

november tot en met april, terwijl dit aantal afneemt in het hoofdseizoen. Ongeldige bron opgegeven.. 

 

Toename van buitenlands toerisme in Nederland 

De toestroom van buitenlandse toeristen neemt sinds 2009 toe, te zien in grafiek 11.4. Steeds meer mensen 

komen naar Nederland om te recreëren. Dit gaat om zowel verblijf- als dagrecreatie.  

 

 
GRAFIEK 11.4: ONTWIKKELING INKOMEND TOERISME NAAR NEDERLAND (2001-2004). ZOWEL 

TOERISTISCHE ALS ZAKELIJKE BEZOEKERS (X 1.000). BRON: ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN. 
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De buitenlandse toeristen hebben veel verschillende landen van herkomst. Er zijn drie landen waar de meeste 

buitenlandse toeristen vandaan komen: Duitsland, Groot-Brittannië en België. In onderstaande tabel is te zien 

dat de meeste toeristen uit Duitsland komen.  

 

 

Om te achterhalen wat de toename van (Duitse) buitenlandse toeristen kan betekenen voor Holwerd is er 

gekeken naar het bezoekgedrag van Duitse toeristen. Door te weten wat het bezoekmotief is van deze 

toeristen, kan hier later ingespeeld worden bij de planvorming van Holwerd aan Zee. Zo is te zien dat Duitse 

toeristen graag naar het strand gaan. Voor een kustplaats als Holwerd biedt dit uitkomsten. 

TABEL 11.2: INTERNATIONALE BEZOEKERS NAAR LAND VAN HERKOMST (2008-2014). ZOWEL TOERISTISCHE ALS 

ZAKELIJKE BEZOEKERS (X 1.000). BRON: ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN. 
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In bovenstaand staafdiagram is te zien dat stadsgebonden activiteiten de belangrijkste redenen zijn dat de 

Duitse toeristen naar Nederland komen. Natuurgebonden activiteiten zoals wandelen in de natuur of 

watersport worden minder beoefend. Het gaat hier echter om dagbezoeken. Bij verblijfsbezoeken liggen de 

percentages voor de natuurgebonden activiteiten hoger (22% - 27%), maar blijven de stadsgebonden 

activiteiten populair (40% - 59%).  

 

Als er ingezoomd wordt op de verblijfstoeristen en hun verblijfsgedrag, heeft het verblijven in een hotel de 

voorkeur. Van de 13.925 geboekte accommodaties zijn er 10.978 kamers geboekt in hotels (zie tabel 11.2.1).  

 

 

 

 

 

 

STAAFDIAGRAM 11.2.1: ONDERNOMEN ACTIVITEITEN VAN DUITSE DAGTOERISTEN TIJDENS 

BEZOEK AAN NEDERLAND (2010-2011). BRON:ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN.. 

 

TABEL 11.2.1: INTERNATIONALE BEZOEKERS NAAR TYPE ACCOMMODATIE (2008-2014). ZOWEL 

TOERISTISCHE ALS ZAKELIJKE BEZOEKERS (X 1.000). BRON: ONGELDIGE BRON OPGEGEVEN. 
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Volgens Gastvrij Fryslân bezoeken 300.000 buitenlandse toeristen Friesland. Dit is 22,5% van het totaal aantal 

toeristen wat Friesland bezoekt. Van heel Nederland is dit 2,6%. Ongeldige bron opgegeven.. 

Daling van het aantal overnachtingen 

Door het Gastvrij Fryslân is uitgerekend dat het algehele toerisme toeneemt met 0,2%, maar dat het aantal 

overnachting is gedaald met 2,4%. Ongeldige bron opgegeven.. Ook hebben mensen behoefte aan meer 

kwaliteit van hun verblijfsaccommodaties. Net zoals bij de wellness-branche, verwachten mensen meer en zijn 

ze kritischer over hun luxe-uitgaven. 

Agrotoerisme 

Agrarische bedrijven gaan steeds meer op zoek naar mogelijkheden om hun inkomenspositie te verbeteren. Dit 

als gevolg van de lage prijzen van landbouwproducten op de wereldmarkt en de economische 

crisis(www.deltares.nl, 2016). Onder agrotoerisme verstaan we het recreatief verblijven op of rond een 

boerderij. Hierbij kan onderscheidt worden gemaakt tussen dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Tussen 2005 en 

2010 steeg het aandeel agrarische bedrijven met agrotoerisme in Nederland van 2,9 naar 

4,4%(www.deltares.nl, 2016). In 2013 daalde het aantal boerderijen dat recreatie aanbiedt echter met 

ongeveer 4%. De opbrengst daarentegen liet tussen 2007 en 2013 een groei van 92 naar 151 miljoen euro zien. 

In zowel de dagrecreatie als verblijfsrecreatie is tussen 2011 en 2013 echter een lichte omzetdaling 

waargenomen. Dit als gevolg van een daling in het aantal bedrijven, de hevige concurrentie en de economische 

crisis(www.spaarwater.nl, 2016). 

 

11.2.2 LOKALE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 

Holwerd aan Zee 

Ontwikkelingen zijn er nog steeds gaande. Het bekendste concept is ‘Holwerd aan Zee’, een lokaal 

burgerinitiatief wat pleit voor het op kaart zetten van Holwerd. 

Zo is in dit concept de bedoeling dat de waddenkust een verblijfgebied wordt voor recreatie en toerisme. Door 

recreatie en toerisme een grotere rol te laten spelen in en om Holwerd, wordt het waddengebied niet meer 

een plek waar toeristen alleen doorheen reizen om op Ameland te komen. In het concept wordt gesproken 

over het herstellen van de verbinding met het waddengebied met het achterland doordat Holwerd gaat 

fungeren als ‘Waddenpoort’. Hierdoor ontstaan nieuwe verbindingen met dorpen in de regio. Hierdoor wordt 

het gebied weer aantrekkelijk voor toerisme. Dit geldt ook voor de vaarrecreatie. Er wordt veel gevaren in het 

waddengebied, maar mensen moeten een grote afstand overbruggen. Holwerd aan Zee kan een tussenstop 

worden.Ongeldige bron opgegeven.. 

 

Toename verblijfsrecreatie 

In de omgeving van Holwerd neemt de verblijfsrecreatie toe. Zo liggen er bijvoorbeeld plannen klaar om extra 

verblijfsrecreatie te creëren langs het Lauwersmeer. De openbare ruimte van omringende dorpen worden 

heringericht zodat de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht wordt versterkt. Het realiseren van extra 

verblijfsaccommodaties, toeristische voorzieningen en andere verblijfsgebieden behoren hier ook bij. 

Ongeldige bron opgegeven.. 



 

Hogeschool Inholland Delft | 11. recreatie en toerisme in Holwerd 125 

 

 

Woningleegstand 

Holwerd heeft te maken met woningleegstand. In totaal staan er op dit moment 49 woningen leeg Ongeldige 
bron opgegeven.. Net zoals winkelleegstand heeft de woningleegstand ook een negatieve invloed op de 
leefbaarheid. Voor Holwerd kan dit betekenen dat het dorp onaantrekkelijk wordt voor toeristen om Holwerd 
te bezoeken.  

11.3 HUIDIGE RECREATIE EN TOERISME IN OMGEVING HOLWERD.  

11.3.1 RECREATIE REGIO FRIESLAND 

Binnen de recreatie wordt onderscheid gemaakt tussen het verblijf, de activiteiten en de Culturele, historische 

en natuurbezienswaardigheden. Onder deze kopjes worden de belangrijkste onderwerpen kort beschreven om 

een globaal beeld te schetsen van de recreatie binnen Friesland. Vervolgens wordt er verder ingezoomd op de 

Hotspots rondom Holwerd. Ten slotte wordt er gekeken naar de recreatie binnen Holwerd zelf. 

11.3.2 ACTIVITEITEN IN FRIESLAND 

Natuur 

In Friesland zijn er 4 nationale parken te vinden en 2 nationale landschappen. In deze parken zijn veel 

verschillende soorten planten en dieren te vinden. Ook zijn er een aantal grote wandelroutes te vinden die 

langs de kust lopen. Voorbeelden hiervan zijn de Zuiderzee route en het Friese kustpad. Deze en andere routes 

zijn te vinden in bijlage 2. 

Hieronder worden kort de 4 nationale parken en landschappen beschreven. 

Nationaal Park Drents-Friese Wold ligt op de grens van Friesland en Drenthe, er zijn verschillende landschappen 

aanwezig zoals heide, bos, zandvlakte en beekdalgraslanden. Ook is er een speelbos aanwezig voor kinderen. 

Het gebied valt onder de natura 2000 gebieden. Hieronder is het gebied op kaart weergegeven in figuur 11.3.2. 
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Figuur 11.3.2 Nationaal Park Drents-Friese WoldOngeldige bron opgegeven. 

 

Nationaal Park Schiermonnikoog is het eerste nationale park van Nederland volgens moderne betekenis. Het 

eiland is het jongste wadden eiland. In 1287 kwam het eiland los van Friesland door de watersnoodramp. Het 

nationale park is 72 km
2 

 groot en beslaat het hele eiland. Het eiland is rustig en uitgestrekt. Je vindt er unieke 

duinlandschappen en een verscheidenheid aan bloemen en planten. Hieronder is het gebied op kaart 

weergegeven(figuur 11.3.2.1). 

  

 

Figuur 11.3.2.1 Nationaal Park Schiermonnikoog Ongeldige bron opgegeven. 

Nationaal Park Lauwersmeer is een park waar de natuur vroeger werd gekenmerkt door het getij. In 1969 werd 

er een dam aangelegd uit angst voor overstromingen. Zo is er een geheeld nieuw gebied ontstaan dat wordt 

gekenmerkt door een verscheidenheid aan vogelsoorten. Hieronder is het gebied op kaart weergegeven in 

figuur 11.3.2.2. 
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Figuur 11.3.2.2 Nationaal Park Lauwersmeer Ongeldige bron opgegeven. 

 

Nationaal Park de Alde Feanen ligt tussen de steden Heerenveen, Drachten en Leeuwarden. Het park is 4000 

hectare groot. Kenmerkend voor dit park zijn de meren, petgaten, rietlanden, moerasbossen en ruigten 

daardoor is het park zeer afwisselend en verrassend. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd, 

voorbeelden hiervan zijn fietstochten wandeltochten en het kikkers vangen. Hieronder is het gebied op kaart 

weergegeven in figuur 11.3.2.3. 
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Figuur 11.3.2.3 Nationaal Park de Alde Feanen Ongeldige bron opgegeven. 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân is bijzonder door de vele weilanden met dijken, terpdorpen, pittoreske 

stadjes en weidse meren die overgaan in de bossen van Gaasterland. Het gebied werd vroeger gebruikt voor de 

handel maar nu voornamelijk voor de pleziervaart. Er zijn veel historische plekken, dropjes en steden te vinden. 

Een van deze historische plekken is bijvoorbeeld de Rode Klif bij Warns. Hieronder is het gebied op kaart 

weergegeven in figuur 11.3.2.4 

 

 

Figuur 11.3.2.4 Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 
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In het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden zijn elzensingels, houtwallen en pingo kenmerkend 

voor het gebied. Het gebied ligt in het noordoosten van Friesland en is 25000 hectare groot. Er zijn oude paden 

te vinden uit de middeleeuwen die werden gebruikt om kloosters boerderijen en kerken te bereiken. Hieronder 

is het gebied op kaart weergegeven in figuur 11.3.2.5 

 

Figuur 11.3.2.5 Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden Ongeldige bron opgegeven. 

Unesco wereld erfgoed de Waddenzee is een van de grote trekpleisters het is ’s werelds grootste 

aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. De Waddenzee beslaat 

voornamelijk gebieden in Duitsland Nederland en Denemarken. Het gebied kenmerkt zich door zijn grote 

verscheidenheid aan wildlife voornamelijk vogels. Hieronder is het gehele waddengebied op kaart 

weergegeven in figuur 11.3.2.6 
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Figuur 11.3.2.6 Waddenzee Ongeldige bron opgegeven. 

Fiets routes: Nederland fietst 

In 2006 is er een fietsknooppuntnetwerk gerealiseerd in de provincie Friesland. Dit initiatief is van de Stichting 

Landelijk Fietsplatform: ‘Nederland fietsland’. Met het knooppunten systeem kan de recreatieve fietser zelf een 

route uitstippelen van knooppunt naar knooppunt. Behalve voor de fietsers biedt het systeem ook voor 

toeristische ondernemers en instellingen een toegevoegde waarde. Deze krijgen nu de kans te fungeren als 

verkooppunt van plattegronden en kunnen eenvoudig nieuwe routes ontwikkelen. Ongeldige bron opgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.3.2.7 Kaart fietsroutes. De rode routes zijn de LF-routes. Groen routes vormen het knooppuntennetwerk.Ongeldige bron 

opgegeven. 

 

Het knooppuntnetwerk is vooral bedoeld voor relatief korte fietsroutes, dagrecreatie. Er zijn ook LF-routes; 

voluit Landelijke Fietsroutes. Deze LF-routes zijn geschikt voor het plannen van meerdaagse fietstochten. 

Ongeldige bron opgegeven. Friesland heeft in 2015 vijf sterren gekregen van het Landelijk Fietsplatform in de 

Kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2015.  
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Wandelroutes  

In de provincie Friesland zijn verschillende langeafstand wandelroutes te vinden deze zijn weergegeven in 

figuur 11.3.2.8. Deze paden behoren tot het landelijke netwerk van langeafstandsroutes. De routes lopen 

vooral langs de kust en rond Holwerd zijn er 3 grote routes te vinden, Het Friese kustpad, het Zevenwoudenpad 

en de historische wandelpaden die niet tot het landelijke netwerk behoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.3.2.8 wandelpaden Friesland Ongeldige bron opgegeven.  
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Vaarroutes 
Friesland staat bekend om de vele mogelijkheden die er zijn voor watersporters. De Waddenzee, het IJsselmeer 

en de Friese meren zijn de grote trekpleisters. Er wordt door de provincie veel geïnvesteerd in de 

bereikbaarheid tussen de verschillende routes. Het Friese Merenproject is hier een voorbeeld van. Er is de 

laatste jaren voor gezorgd dat de watersportplaatsen aantrekkelijker zijn geworden en gastvrijer. Hierdoor 

worden de bezoekers uitgenodigd om ook aan land te komen en bijvoorbeeld de fiets te pakken of een 

overnachting te boeken. De vaarroutes zijn gebaggerd voor een betere bevaarbaarheid en het IJsselmeer is 

bereikbaar via toegangssluizen in Stavoren en WorkumOngeldige bron opgegeven.. De vaarroutes in Friesland 

zijn weergegeven in figuur 11.3.2.9 zoals aangegeven door de Friese Meren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.3.2.9 vaarroutes Friesland volgens de Friese Meren Ongeldige bron opgegeven.. 
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11.3.3 VERBLIJFSMOGELIJKHEDEN  

De hoogste concentraties verblijfplaatsen zijn te vinden in het zuid- westelijke deel van Friesland en op de 

Waddeneilanden. Het zuidwesten is zeer populair vanwege de Friese meren waar veel watersport wordt 

bedreven, hier wordt veel gezeild en gezwommen (bijlage 2). Door het project de Friese Meren wordt vooral de 

recreatie en het toerisme rondom de Friese Meren bevorderd. Het doel is om 30% meer werkgelegenheid te 

creëren in Friesland ten opzichte van het jaar 2000. De provincie wil door alle verbeteringen aan de 

infrastructuur recreanten aan wal krijgen en zo ook indirect het verblijf op land stimuleren. 

Er zijn verschillende soorten verblijf te onderscheiden namelijk: 

 Hotels 

 Campings 

 Bungalowparken 

 Recreatiewoningen 

 Groepsaccommodaties  

 

Het grootste deel van de verblijfplaatsen zijn campings. In bijlage 1 zijn de verschillende verblijfsplaatsen per 

accommodatie weergegeven op kaart.  

 

In totaal zijn er in Friesland 845 accommodaties te vinden met meer dan 100.000 slaapplaatsen Ongeldige bron 

opgegeven. 
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11.3.4 CULTURELE, HISTORISCHE EN NATUURBEZIENSWAARDIGHEDEN  

 

Leeuwarden 2018 

In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa dit houd in dat er verschillende projecten zijn gestart 

die zich focussen op Natuur & Cultuur, Stad & Land, Lab Leeuwarden, Royal Frisian en Gemeenschap & 

Diversiteit. Zo worden er theatervoorstellingen georganiseerd, kunstwerken gemaakt die energie opleveren en 

wordt er ook digitaal geïnnoveerd.  

 

Ir. D. F. Woudegemaal 

Het Ir. D.F. Woudagemaal is op de werelderfgoed lijst gezet door Unesco. Het gemaal is het grootste en enige 

nog functionerende stoomgemaal ter wereld. In 1920 werd het gemaal geopend door koningin Wilhelmina. Het 

gemaal is bij extreem hoog water nog steeds in gebruik en pompt het overtollige water vanuit Friesland het 

IJsselmeer in.  

 

 

Figuur 11.3 Ir. D.F. Woudagemaal Ongeldige bron opgegeven. 
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Terpenlandschap 

Het terpenlandschap is kenmerkend voor de provincie Friesland. De eerste terpen werden gebouw rond 500 

v.Chr. Deze terpen werden gebruikt bij hoogwater als toevluchtsoord. Er werden enkele huizen op terpen 

gebouwd maar ook hele dorpen. De terpen zijn vooral te vinden in Friesland, Groningen, Noord- Duitsland en 

Denemarken. Hogebeintum in Friesland is met zijn 8,8 meter boven NAP de hoogste terp in Nederland. 

 

Musea en theaters 

Er zijn tientallen musea te vinden in Friesland de belangrijkste worden kort beschreven.  
Het Fries Museum gesitueerd in Leeuwarden, hier is alles te vinden over Friesland en de Friezen. Er worden 
verschillende tentoonstellingen gehouden en er worden workshops gegeven bijvoorbeeld een workshop 
breien.  
In het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden kun je de natuur echt beleven. Zowel onder als boven water in de 
lucht en op het land alles komt aan bod. De natuur is hier te voelen te zien en te ruiken. 
In het Museum Belvédère in Heerenveen vind je 20

ste
 –eeuwse eigentijdse beeldende kunst. Het accent ligt op 

schilderkunst. Tot de vaste collectie behoren stukken van schilders zoals Thijs Rinsema, Jan Mankes, Hendrik 
Werkman en Jean Brusselmans.  
In Franeker vind je het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium. Het planetarium is het oudst werkende planetarium 
ter wereld en werd in de 18

de
 eeuw gebouwd. Er worden rondleidingen gegeven en je komt er alles te weten 

over het zonnestelsel. 
De grote theaters in Friesland zijn vooral te vinden in de steden. Er worden verschillende voorstellingen 
gegeven die duizenden bezoekers per jaar trekken. Enkele grote theaters zijn Stadsschouwburg de Harmonie, 
Schouwburg de Lawei en het Posthuis Theater. 
Een overzicht van de verschillende musea in heel Friesland is te vinden in Bijlage 2. 

 

Culinair 

Friesland heeft niet alleen een eigen taal, ook verschillende gerechten behoren tot het Friese erfgoed. In deze 

typisch Friese gerechten zijn streekproducten verwerkt zoals graansoorten, cranberries, drank (Beerenburg) en 

melkproducten. Er is een samenwerkingsverband opgericht tussen 13 Friese toprestaurants genaamd Fryslân 

Culinair. Elk restaurant heeft zijn eigen stijl en identiteit maar de grote overeenkomst zijn de Friese 

streekproducten. 
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11.4 HOTSPOTS 

Er zijn binnen deze inventarisatie vier gebieden aangewezen als hotspot. Deze locaties zijn aantrekkelijk voor 

recreanten en toeristen en bezitten elementen die overeen komen met de (toekomstige) mogelijkheden van 

Holwerd aan Zee. De hotspots zijn het Lauwersmeer, Dokkum, Leeuwarden en Ameland.  

 

11.4.1 LAUWERSMEER  

Het nationaal park Lauwersmeer is een nationaal natuurpark met nationale allure. Het park wordt gekenmerkt 

door een uniek open landschap dat uit ongeveer 2000 hectare open water bestaat. Het landschap biedt drink-, 

voedsel- en slaapplaatsen aan visetende vogels, eenden en ganzen en er zijn grote grazers in het park. Wat 

interessant is voor Holwerd is de mix van natuur en recreatie/educatie. In het park is een activiteitencentrum 

aanwezig waar jaarrond vele activiteiten worden georganiseerd. Het park trekt ongeveer 1,8 miljoen 

recreanten per jaarOngeldige bron opgegeven..  

 

Bezienswaardigheden 

Een aantal bezienswaardige locaties binnen het Lauwersmeer zijn: 

- Het Land van Juffrouw Ali, een stuk natuur vernoemt naar een onderzoekster uit de jaren ’80 van de 
vorige eeuw. Binnen het gebied staat bijzondere voedselarme flora en er zijn wandelroutes, zoals de 
orchideeënroute.  

- Lauwersoogbos, een jong bos dat geschikt is als nest- en rustplaats voor vele speciale vogels. Voor 
recreanten zijn er veel kronkelende wandelpaden en fietspaden aanwezig.  

- Marnewaard, een militair oefenterrein dat vele bijzondere flora en fauna huisvest. Reeën, muizen, 
roofvogels en oeverzwaluwen zijn waar te nemen in dit gebied. Het gebied is toegankelijk voor 
paarden, fietsers en wandelaars.  

- Ballastplaatsbos, een natuurlijk ingericht bos met wandelroutes en uitkijktorens.  
- Groninger platen, een beperkt toegankelijk natuurgebied dat toegang biedt tot een vogel-kijkhut.  
- Zuidelijke platen, een uitgestrekt gebied met wandel- en fietspaden. In het open gebied zijn roofvogels 

waar te nemen; buizerds, kiekendieven en torenvalken. Verder zijn er ook grote grazers; Schotse 
Hooglanders.  
 

Activiteiten 

Het Lauwersmeer stelt een hoop activiteiten beschikbaar, deze zijn voor de bezoeker te vinden in het 

activiteitencentrum in Lauwersmeer. Hier worden onder andere excursies aangeboden ‘spoedcursus 

boswachter’, ‘timmer een nestkastje’, ‘mee doen met uiltjes kleien’ of ‘braakballen pluizen, vang en bewonder 

waterdiertjes.’ Daarnaast worden de volgende activiteiten beschikbaar gesteld in het park: 

- Vogels kijken, 
- Varen, 
- (Kite-)surfen, 
- Rondvaarten, 
- Wandelen, 
- Fietsen, 
- Zwemmen, 
- Vissen, 
- Overnachten. 
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Er wordt ook een hoop aandacht besteed aan educatie. Daarbij is het basisonderwijs in de regio een belangrijke 

doelgroep. Het activiteitencentrum benadrukt de natuur, milieu en het landschap bij deze educatie. Daarnaast 

zijn er ook de ‘Junior Rangers’; een educatieve activiteit waarbij een groep van tien rangers acht keer per jaar 

de natuur in gaan.  

Ten zuiden van het Nationaal park heeft Staatsbosbeheer het natuurkampeerterrein de Pomp aangelegd. 

 

Verblijfsmogelijkheden 

De camping biedt 60 standplaatsen aan met standaard noodzakelijke basisvoorzieningen. Ongeldige bron 

opgegeven. 

 

Hieronder in figuur 11.4 is een weergegeven waar er mogelijkheden zijn tot verblijf en recreatie bij het 

Lauwersmeer. 

 

 

 

Figuur 11.4 Recreatie kaart Dokkum Ongeldige bron opgegeven. 
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11.4.2 DOKKUM  

Dokkum kenmerkt zich door de grachten en historische elementen, onder andere een oud stadscentrum 

omringd door stadswallen. Dit oude stadscentrum is te beleven met vele rondvaarten langs de grachten; of 

door middel van verhuur van fluisterbootjes en kano’s. Er bestaat ook de mogelijkheid om van Dokkum naar 

het Lauwersmeer te varen. Verder is het terpenlandschap terug te vinden binnen het dorp. Binnen Dokkum 

wordt er voornamelijk ingespeeld op de beleving van de (cultuur)historie van het gebied.  

 

Bezienswaardigheden 

De bezienswaardigheden binnen Dokkum zijn voornamelijk rondom het stadscentrum. Het beleven en 

informeren van de historische elementen is een primaire aanbod voor toeristen/recreanten.  

- St. Martinuskerk, 
- De stadswallen (bolwerken),  
- Sint Bonifatiuskerk, 
- Molens de Zeldenrut en de Hoop. 

Ongeldige bron opgegeven. 

Activiteiten 

Een aantal activiteiten binnen Dokkum zijn 

- Fiets- en wandelroutes, 
- Kanoën binnen en buiten dorp, 
- Varen , 
- Kunst museum de Kunstgreep, 
- Subtropisch recreatiezwembad. 

 

Verblijfsmogelijkheden 

- 5 Bed and breakfasten, 
- Camping en haven Dokkum, 
- 4 hotels. 
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Hieronder in figuur 11.4.2 is een weergegeven waar er mogelijkheden zijn tot verblijf en recreatie in Dokkum. 

 

 

 

Figuur 11.4.2 Recreatie kaart Dokkum Ongeldige bron opgegeven. 
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11.4.3 LEEUWARDEN 

Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, is een stad gekenmerkt door haar grachten, musea, en door groen 

omringde ‘watersportdorpen.’ De stad is uitgeroepen tot Europese culturele hoofdstad 2018.Ongeldige bron 

opgegeven. In de periode 2014-2019 worden er veertig grote culturele evenementen georganiseerd. De 

evenementen vinden plaats in de hele provincie Fryslân en het waddengebied, met als focuspunt de 

binnenstad van Leeuwarden. Er is een sterke focus op cultuur; theater- en podiumkunsten. Er zijn verschillende 

theaters, podia en een stadsschouwburg waar wekelijks voorstellingen worden gegeven. Er zijn 27 musea, 

galeries en ateliers binnen de stad, onder andere het Keramiekmuseum, Fries verzet museum en het Fries 

museum. De hoofdstad staat in de top15 van Nederlandse monumentengemeenten. Dit komt door de 

historische binnenstad en woonwijken uit de late negentiende eeuw. De binnenstad is een beschermd 

stadsgezicht wat zichzelf kenmerkt door parken, grachten en monumenten. Voor de toekomstige plannen van 

Holwerd kunnen de stedelijke/culturele aspecten van deze stad mogelijk gebruikt worden voor Holwerd aan 

Zee.  

Bezienswaardigheden 

Een aantal bezienswaardige monumenten:  

- De Waalse kerk, 
- De Prinsentuin, 
- Jacobijnerkerk, 
- Oude stadsbegraafplaats. 

 

Bezienswaardige natuurgebieden:  

- Leeuwarder bos 
- Natuur- cultuurpark de Vijversburg 
- Alde Feanen 
- Natuurgebied de Grote Wielen  

 

Activiteiten 

- Wandel- en fietsroutes, 
- Musea, 
- Watersport(verhuur), 
- Theater de Bres Leeuwarden, 
- IJshal Leeuwarden 
- Pitch en Putt Gold Leeuwarden 
- Stadswandelingen met mp3 speler (informatie/educatie), 
- Outdoor Veldboom 

Ongeldige bron opgegeven. 

 

Verblijfsmogelijkheden  

Er zijn vele (20)hotels, (47) bed and breakfasten, (13)campings en (20)vakantiehuizen. 
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Hieronder in figuur 11.4.3 is een weergegeven waar er mogelijkheden zijn tot verblijf en recreatie in 

Leeuwarden. 

 

 

Figuur 11.4.3 Recreatie kaart Leeuwarden Ongeldige bron opgegeven. 

 

11.4.4 AMELAND 

Ameland kenmerkt zich door de grote hoeveelheid aan sportieve en actieve activiteiten. Er worden 

voornamelijk veel watersporten aangeboden. Kite- en golfsurfen is over het gehele eiland mogelijk, er zijn 

golven van 1 tot 5 meter. Er is daarbij een nadruk op de cursussen en scholing, ‘Beach Ameland’ biedt 

cursussen voor het leren van kiten/surfen/SUPpen/bodyboarden/kajakken/raften.  

 

Activiteiten 

Daarnaast zijn er: 

- Robbentochten 
- Verhuur powerboten 
- Visgebieden 
- Bootrondvaarten  

 

Er zijn meerdere musea aanwezig op het eiland: 

- Het natuurcentrum 
- Maritiem centrum abraham Fock  
- Cultuurhistorisch museum Sorgdrager 
- Landbouw-Juttersmuseum Swartwoude 
- Molens de Verwachting en de Phenix 
- Vuurtoren de Bornrif 
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Ameland biedt verschillende excursies aan, onder andere: 

- Wad excursies 
- Natuurbelevingstochten 
- Strand- en schelpenexcursies 
- Bos en duinexcursies 
- Cultuur- historische rondleidingen 
- Bos- strand- en vuurtorenexcursie 

 

Fietsverhuur en fietsroutes zijn aanwezig, Ameland biedt meer dan 100 km aan fietspaden.  

Ongeldige bron opgegeven. 

 

Bezienswaardigheden 

- 4 dorpjes met een beschermd dorpsgezicht,  
- 27 kilometer wit strand,  
- 2 internationaal natuurgebieden, Het Oerd en de Hon, 
- bos en duin,  
- moeras en heide gebieden 

 

Verblijfsmogelijkheden  

Er zijn vele verblijfsmogelijkheden op Ameland: (8) campings, (12) hotels, (12) bed and breakfasten, (12) 

bungalow parken.  

Hieronder in figuur 11.4.4 is een weergegeven waar er mogelijkheden zijn tot verblijf en recreatie op Ameland. 

 

 

 

Figuur 11.4.4 Recreatie kaart Ameland Ongeldige bron opgegeven. 
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11.5 HUIDIGE RECREATIE EN TOERISME BINNEN HOLWERD.  

11.5.1 ACTIVITEITEN IN HOLWERD 

Holwerd en Ameland 

Holwerd heeft één grote trekpleister. Het oversteekpunt van Holwerd naar Ameland. In 2013 heeft de 

passagiersdiensten B.V. Wagenborg 551.843 toeristen vervoert van Holwerd naar Ameland. Ongeldige bron 

opgegeven. De veerboten (‘Oerd’ en ‘Sier’) brengen de passagiers binnen 45 minuten naar Ameland. De boten 

varen doordeweeks 14 keer per dag op en neer, op vrijdagen en de weekenden 28 keer per dag.  

 

Ligging haven Holwerd-Ameland 

De haven ligt ten noorden van Holwerd. Het punt is bereikbaar via de N356. Deze weg biedt toegang voor de 

auto, fiets en Buslijn 66 van Arriva (route Leeuwarden - Holwerd haven v.v.). Externe verbindingen liggen aan 

de oost-, zuid-, en westzijde van Holwerd; verlengde van de N356 (richting Dokkum), N357(richting Stiens) en 

de N358(richting Metslawier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.5 Holwerd en haven richting Ameland. 
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Wadlopen 

Bij het wadlopen wordt er te voet een oversteek gemaakt van Holwerd naar Ameland. Dit is alleen mogelijk 

tijdens laagwater; eb. Bij het wadlopen is het gewoonlijk dat de leider informeert over de (natuur)historie van 

de verschillende gebieden. Het wadlopen van Holwerd naar Ameland wordt gezien als een uitdagende tocht. Er 

zijn meerdere verenigingen die wadlopen organiseren:  

- ‘Dijkstra’ wadlopen 
- Lammert Kwant 
- Fryske Waedrinners 
- Wadloop centrum Pierterburen  

 

Route wadlopen 

De verschillende organisaties bieden in een zekere zin dezelfde route. Er wordt bij de haven verzamelt, waarna 

de eerste tocht oostwaarts begint; richting het wantij. De oversteek is te onderscheiden in het brede kustdal, 

de zuidelijke uitlopers van de Holwederbalg, de droogvallende zandplaat, noordelijke uitlopers van de 

holwederbalg, de eendekooi en ten slotte het plaatsje Buren op Ameland. In het totaal bedraagt de tocht 20 

km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 11.5.1 Wadlopen van Holwerd naar Ameland 
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Waddentour  

De wadentour is en toeristische- en cultuurhistorische route door vier dorpen: Ee, Holwerd, Metslawier en 

Paesens/Moddergat. Deze tour gaat ten samen met een wegwijzer welk uit vier folders bestaat. Op deze 

folders staat informatie over het dorp en de wandelroute(s). Langs de routes staan soms bordjes geplaatst 

waarop informatie staat over historische panden.  

De waddentour is een initiatief van dorpsbewoners die op deze manier meer bekendheid willen geven aan het 

noordelijk gedeelte van de gemeente Dongeradeel. Ongeldige bron opgegeven. 

 

Fiets- en wandelroutes 

Naast de (cultuur)historische waddentour en het wadlopen, zijn er ook veel fiets- en wandelroutes door en 

nabij Holwerd. Een wandelroute die veel terug komt op wandelwebsites is de route van Holwerd naar Dokkum. 

Dat is een wandeling met een afstand van 13 km (2,5 uur) waarbij je via de terpen Waaxens, Branthum, 

Foudgum en Aalsum naar Dokkum loopt. Daarnaast zijn er voldoende routes beschikbaar naar de omliggende 

dorpjes, waarbij er vaak in, op, of achter de zeedijk wordt gewandeld.  

De Elfstedentocht is een (historische) fietstocht die vaak terug komt op fietsroute websites. Deze tocht gaat van 

ouds ook door Holwerd.  
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11.5.2 VERBLIJFMOGELIJKHEDEN IN HOLWERD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11.5.2  

Locatieaanduiding overnachtingsmogelijkheden 

Rood = camping ‘Dobbe’ 

Geel = Hotel de Gouden klok 

 

Camping de ‘Dobbe’  

De camping ligt ten noorden van Holwerd, lang de drie N-wegen. De camping is een 2 sterren camping met 50 

staanplaatsen, waarvan 18 speciale camperplaatsen (voorzien van elektriciteit). Ongeldige bron opgegeven. 

Daarnaast is er een speelplaats, volleynet, jeu de boule baan en zijn er twee trekkershutten te huur. De locatie 

staat in het rood weergegeven in figuur 11.5.2. 

 

B&B, Hotel en eetcafe ‘De Gouden Klok’ 

In het hotel zijn er 10 hotelkamers, voor één tot vier personen. Er zijn daarnaast ook 2-kamerappartement te 

huur. Het eetcafé biedt een Hollandse keuken in de avonduren. De locatie staat in het geel weergegeven in 

figuur 11.5.2. 
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Overige accommodaties en eetgelegenheden 

- De grote Medwerd Logeerboederij is een bed and breakfast. De logeerboederij biedt 5 kamers aan, 
voor 2 t/m 4 personen.  

- De Stelpshoeve is een slaapaccommodatie voor 2 tot 30 personen.  
- Big snack de Stelp 
- Brasserie Violet 
- Café Amebunder Veerhuis 
- Restaurant Land- en Zeezicht 
- Holiday home Holwerd 
- De grote Medwert 

 

11.5.3 CULTURELE, HISTORISCHE EN NATUURBEZIENSWAARDIGHEDEN IN HOLWERD 

Holwerd is samen met de dorpen Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat aangewezen als ‘Beschermd 

dorpsgezicht’ (Gemeente Den Haag, 2015). Het doel van dit plan is het creëren van aantrekkelijke duurzame 

woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten en die te behouden en te versterken. Een concreet 

aspect hiervan is het opknappen van oude panden in de dorpskern in plaats van het bouwen van nieuwbouw. 

Hierdoor ontstaat en historisch-rijk dorp. Een aantal historische gebouwen zijn de: 

 

Sint Willibrorduskerk 

De kerk is gebouwd rond het jaar 1775 en wordt nu erkent als een rijksmonument. De kerk is gelegen op een 

(kerk)terp in het noordelijk gedeelte van het dorp. Daarbij behoort ook een groot kerkhof. De kerk biedt 

informatie aan recreanten met behulp van informatieborden (ook een onderdeel van de wadentour).  

 

Doopsgezinde kerk 

De tweede kerk in Holwerd komt uit het jaar 1850. Deze kerk is ook erkent als rijksmonument.  

 

Windmolen ‘De Hoop’ 

De windmolen is een met riet gedekte achtkantige stellingmolen op een met hout beklede onderbouw. Deze 

molen is gebouwd rond het jaar 1713. De molen maakt deel uit van de wadentour.  

 

Waddenzee Wereld erfgoed 

De Waddenzee staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Waddenzee biedt een bijzonder gebied voor 

recreanten en toeristen. Het gebied is nog volop in ontwikkeling, dynamisch en huisvest een bijzondere en 

zeldzame hoeveelheid aan dieren en planten. 
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11.6 ACTOREN 

Op het gebied van recreatie en toerisme spelen bij Holwerd aan Zee verschillende actoren een rol. Dit 

hoofdstuk geeft een omschrijving van de belangrijkste actoren en de belangen die zij hebben bij dit project. 

 

Stichting Holwerd aan Zee 

De stichting Holwerd aan Zee is initiatiefnemer en trekker van het project Holwerd aan Zee met als doelstelling 

meesturen, netwerken en verbinden. De leden van de stichting zijn (agrarische) dorpsondernemers en leden 

van Dorpsbelang (zie paragraaf 5.2). Met behulp van online-community-vorming en crowdfunding houden zij 

zich bezig met enthousiasmeren, lobbyen en netwerken om zo draagvlak in de regio te creëren. De stichting is 

het aanspreekpunt voor commerciële initiatieven en zorgt voor een link tussen Holwerd, de dorpen in de 

omgeving, de grondeigenaren en onderwijs- en kennisinstellingen. Vanuit de eigen gemeenschap is er een 

grote betrokkenheid bij dit project. Men is dan ook bereid eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich in te 

zetten voor de eigen woon- en leefomgeving. 

Het belang van dit project voor de stichting is de integrale aanpak van de krimp en leefbaarheid van de 

omgevingOngeldige bron opgegeven.. Recreatie en toerisme kan hier een bijdrage aan leveren door de 

Holwerd te ontwikkelen tot een recreatiekern aan de Waddenzee waarmee een economische spin-off wordt 

gegenereerd voor de hele regioOngeldige bron opgegeven.. 

 

Dorpsbelang Holwerd 

Bij de stichting Dorpsbelang Holwerd staat participatie van de burgers bij het project Holwerd aan Zee centraal. 

De Dorps Ontwikkelingsmaatschappij (kan vastgoed uit de markt halen en grondposities innemen) heeft de 

basis voor deze participatie gelegd. De behoeftes van de dorpsbewoners zijn door middel van een 

dorpsverkenning in beeld gebracht. Hieruit is naar voren gekomen dat de inwoners van Holwerd zelf 

zeggenschap over hun eigen leefomgeving willen hebben. Er worden dan ook regelmatig bijeenkomsten over 

de vormgeving van de planvorming gehouden. 

Het belang van dit project voor Dorpsbelang Holwerd is het tegengaan van de krimp door het creëren van 

banen en bedrijvigheid. Daarnaast zijn waardevermeerdering en behoud van voorzieningen belangrijke punten 

Ongeldige bron opgegeven.. Ook voor deze actor kan de ontwikkeling van een recreatiekern bijdragen aan de 

belangen. 

 

Gemeenten en regionale gemeentelijke netwerken 

Om iets te kunnen doen aan de krimp en leefbaarheid steunt de gemeentelijke politiek het project Holwerd aan 

Zee. Zo staat het programma in het coalitie akkoord 2014 – 2018 van de gemeente Dongeradeel. De gemeente 

wil door Holwerd aan Zee de betrokkenheid van burgers bij de invulling van de eigen leefomgeving versterken. 

Door de verbreding en het doortrekken van de Holwerter Feart ontstaan hogere stroomsnelheden in de 

Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep die voor een vermindering van de baggerkosten kunnen zorgen. Hier 

kan Dongeradeel voordelen bij hebben. Hoe groot de voordelen zijn is echter onduidelijk. Ook de gemeente 

Ameland heeft voordelen bij het project Holwerd aan Zee. Ten eerste is het openhouden van de vaargeul een 

belangrijk aspect. Ameland heeft daarnaast de maken met drukte, ondercapaciteit, en een tekort van 

drieduizend bedden. De gemeenten van Dongeradeel en Ameland zullen daarom in overleg moeten gaan over 
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uitbreiding van de (toekomstige) haven van Ameland naar Holwerd. 

De belangen die de gemeenten en regionale gemeentelijke netwerken hebben zijn o.a. het creëren van 

werkgelegenheid, uitbreiding van ligplaatsen waddenhavens, het bevaarbaar maken van de Holwerter Feart, 

aansluiting op bestaande recreatieve routes, waardevermindering en tegengaan van verpauperingOngeldige 

bron opgegeven..  

 

Wetterskip Fryslân 

Het Wetterskip Fryslân erkent dat Holwerd aan Zee een interessant project is om bij aan te haken. Samen met 

de Stichting Holwerd aan Zee wordt nagedacht hoe het plan van Holwerd past in het kader van het nieuwe 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschap is betrokken bij het Deltaprogramma. Het combineren 

van kustbescherming met nieuwe functies voor de dijk levert volgens dit programma verschillende voordelen 

op, waaronder een besparing op het beheer. In het kader van het project POV (project overstijgende 

verkenning) wordt daarom nagedacht over de mogelijkheden voor een multifunctionele dijk bij Holwerd. In het 

versterken van het vaartennetwerk (uitdiepen Holwerter Feart) ziet het waterschap ook voordelen. Dit kan 

namelijk een vergroting van de zoetwaterbuffercapaciteit voor het Noorden betekenen. Daarnaast kan het plan 

van Holwerd voor een betere waterkwaliteit zorgen door een extra doorstroming in het watersysteem. Ook de 

besparing op de baggerkosten wordt hier als een voordeel gezien. 

De belangen die het Wetterskip Fryslân heeft zijn o.a. een besparing op de KRW (Kaderrichtlijn Water) 

maatregelen en baggerkosten en de mogelijke bijdrage aan het Deltaprogramma WaddenOngeldige bron 

opgegeven.. 

Het waterschap staat positief tegenover recreatief medegebruik van haar eigendommen. Hierbij hanteert zij 

echter een aantal voorwaarden. Zo mogen de recreatieve ontwikkeling niet in strijd zijn met de kerntaken van 

Wetterskip Fryslân op het gebied van veilig, voldoende en schoon water. Daarnaast mag het recreatieve 

medegebruik, op initiatief van derden, niet leiden tot extra kosten voor het waterschap voor inrichting beheer 

en onderhoud van watersysteem en waterstaatswerken. Kortom: de initiatiefnemer betaald. Bij de aanleg 

worden afspraken gemaakt over eventuele kosten voor renovatie in de toekomst. Wanneer het Wetterskip 

Fryslân zelf (mede)initiatiefnemer is, worden beperkte financiële middelen beschikbaar gesteldOngeldige bron 

opgegeven.. 

 

Provincie Fryslân 

De provincie Fryslân ziet het project Holwerd aan Zee als een kans om het toeristisch braakliggende noorden 

van de provincie te verbinden met de rest van Fryslân en om Fryslân aan zee te leggen. De economie zal 

hierdoor worden gestimuleerd en de krimp worden tegengegaan. In het streekplan wordt Holwerd daarom een 

kansrijk project genoemd. Hierbij wil de provincie de betrokkenheid van de inwoners van Noord Fryslân 

versterken bij de ontsluiting van Unesco Werelderfgoed. Voor de provincie is het belangrijk dat de 

cultuurhistorie van het landschap behouden blijft. Grootschalige ingrepen zouden afbreuk kunnen doen 

wanneer zij als een nieuwe laag over het landschap gelegd worden. Hiermee zou het oude landschap 

onherkenbaar worden. De provincie wil dit voorkomen door expliciet aan te sluiten op de huidige sterke 

kenmerken van het dorp: de terp en de dijk. 

Om provinciale en regionale belangen veilig te stellen is de deskundigheid van de provincie van belang. De 

stichting Holwerd aan Zee heeft contact gehad met verschillende Gedeputeerden, ambtenaren en 

Statenfracties. Het project bevindt zich nu in een stadium waarbij het plan moet gaan uitgroeien tot een 

eenduidig verhaal in hechte samenwerking met overheden en belangrijke stakeholders. 
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De belangen die de provincie Fryslân heeft zijn het aantrekken van toeristen, de ontsluiting van Unesco 

Werelderfgoed en de inpassing van Holwerd bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hierbij is Holwerd aan 

Zee één van de 7 Sense of Place projectenOngeldige bron opgegeven.. 

  

Ministerie van Economische Zaken -  Programma naar een Rijke Waddenzee 

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft als doel een gezonde en veerkrachtige Waddenzee te 

ontwikkelen die tegen een stootje kan en waar natuur en duurzaam gebruik samengaan. Via dit programma 

kunnen projecten die de biodiversiteit ondersteunen worden gestimuleerd. Het plan van Holwerd aan Zee is 

volgens het Programma naar een Rijke Waddenzee “kansrijk om tot grote meerwaarde te leiden voor de 

natuur, in synergie met economie, waterveiligheid en landschapsbeleving”. Het project is daarom opgenomen 

in de kansenkaart van het Programma naar een Rijke WaddenzeeOngeldige bron opgegeven..  

 

Natuurorganisaties 

Bij het project Holwerd aan Zee zijn zowel binnendijks als buitendijks mogelijkheden voor natuurontwikkeling. 

Beheerders van grote delen van de natuur in het Waddengebied zien veel kansen in het project. Het gaat hier 

om de volgende natuurorganisaties: 

- Staatsbosbeheer; 

- Fryske Gea; 

- Vogelbescherming Nederland; 

- Natuurmonumenten; 

- Waddenvereniging; 

- Waddensea Board (task group Sustainable Toerism Strategy); 

- Nationaal Park Lauwersmeer. 

 

De kansen voor natuurontwikkeling liggen in zoet-zoutovergangen, vismigratie, kwelderverbetering, 

binnendijkse hoogwatervluchtplaatsen, slikkige oevers, broedeilandjes. 

De belangen die de natuurorganisaties bij het project Holwerd aan Zee hebben zijn de ontwikkeling van 

zeldzame natuurdoeltypen (brakke habitat), versterken van de betrokkenheid van de inwoners van Holwerd bij 

het Unesco Werelderfgoed Waddenzee en de inpassing van het project binnen het beheerplan van N2000 

WaddenzeeOngeldige bron opgegeven.. De ambities van de natuurorganisaties sluiten goed aan op de 

ambities van Holwerd aan Zee op het gebied van recreatie en toerisme. Het creëren van binnendijkse rust- en 

foerageergebieden draagt namelijk bij aan het aantrekkelijk houden van het Waddengebied voor trekvogels. 

Door gebruik te maken van zonering kan recreatie en toerisme goed worden gecombineerd met de 

natuurwaardenOngeldige bron opgegeven..  
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11.6.1 TOERISTEN EN RECREANTEN 

Bij het project Holwerd aan zee zijn de toeristen en recreanten de doelgroep. De Waddenzee werd in 2009 

uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Desondanks is de Friese Waddenzee geen toeristische trekpleister. Dit 

omdat de Friese Waddenkust eentonig, slecht bereikbaar en strakgetrokken is. Daarnaast biedt deze kust geen 

mogelijkheden om bijvoorbeeld te zwemmen of zonnenOngeldige bron opgegeven..  

Op het gebied van recreatie (dagrecreatie) en toerisme (verblijfsrecreatie) wordt Fryslân geassocieerd met 

varen, fietsen en wandelen. De activiteiten voor dagrecreatie zijn in Fryslân echter in beperkte mate aan 

verandering onderhevig Ongeldige bron opgegeven..  

Binnen de verblijfsrecreatie kunnen zeven leefstijlen worden onderscheiden. Tabel 11.6 geeft een overzicht van 

de zeven stijlen en de omvang van de stijlen in Nederland en FryslânOngeldige bron opgegeven..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillende stijlen worden bepaald aan de hand van een assenstelsel. Hierbij kunnen een sociologische- en 

psychologische dimensie worden onderscheiden. De sociologische dimensie geeft de mate aan waarin mensen 

op zichzelf of op zijn/haar omgeving zijn gericht. De psychologische dimensie maakt onderscheidt tussen een 

open of gesloten houding naar de samenleving. In het assenstelsel komen beide dimensies samen en vormen 

hiermee vier belevingswerelden: 

- rode wereld (vitaliteit) 

- blauwe wereld (controle) 

- groene wereld (zekerheid) 

- gele wereld (harmonie) 

(www.deltares.nl, 2016) 

Tabel 11.6: Leefstijlen en hun omvang in Nederland en Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 
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Figuur 11.6.1 laat dit assenstelsel en de plaats van de leefstijlen binnen de belevingswerelden zien.  

 

De vereniging van recreatieondernemers Nederland (RECRON) geeft de volgende omschrijving van de 

verschillende leefstijlen: 

 

Creatief en Inspirerend Rood 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt. “Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het 

algemeen erg creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Ze gaan graag buiten de gebaande 

paden. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen goed bij 

deze recreanten. Het onbekende is juist spannend en prikkelend. Recreatie betekent naast sportiviteit en 

ontspanning ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere 

culturen”(www.deltares.nl, 2016). 

 

Uitbundig Geel 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Recreanten in de gele belevingswereld zijn echte 

levensgenieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep 

genieten, uitgaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en verrassend zijn de kernwoorden bij de vormen van 

recreatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan ook 

regelmatig met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er 

bij het uitkiezen van een activiteit op dat iedereen het ook naar de zin kan hebben. Recreatief winkelen behoort 

zeker ook tot hun favoriete bezigheden. En ze beschikken over iets meer budget dan 

gemiddeld”(www.deltares.nl, 2016). 

 

Figuur 11.6.1: Belevingswerelden en leefstijlen (www.deltares.nl, 2016) 
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Gezellig Lime 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige mensen 

die recreëren om zo even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg 

met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime recreant stelt 

daarbij niet van die bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand 

tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de 

lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer 

uitgeven”(www.deltares.nl, 2016). 

 

Rustig Groen 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Recreanten uit de groene belevingswereld zijn kalm en 

serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd hebben voor je hobby’s. Even  rust 

nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. In eigen omgeving is genoeg moois te zien en te 

ontdekken, je hoeft er niet ver voor te reizen. Lekker tijd hebben voor je hobby en omgaan met bekenden die 

dezelfde hobby hebben. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, nuchter, 

bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag toch wel erg 

hard aan het veranderen is. Hun gevoel is dat het “vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij 

kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn 

in deze groep relatief oververtegenwoordigd”(www.deltares.nl, 2016). 

 

Ingetogen Aqua 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedachtzaam 

en geïnteresseerd in cultuur en wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf 

als ruimdenkend, rustig, geïnteresseerd in anderen en serieus. In deze groep vinden we relatief vaker empty 

nesters, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspirerende maar ook vaak rustige activiteiten horen 

daar bij. Zij verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij 

van vandaag en alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook wel van sportieve 

activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: dat houdt je fit”(www.deltares.nl, 2016). 

 

Stijlvol & Luxe Blauw 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn 

zelfverzekerd en vinden dat ze in hun vrije tijd wel wat luxe en stijlvol ontspannen verdienen. Ze zijn zakelijk 

en intelligent. Ze houden van stijl en klasse, zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van recreatie. 

Recreëren betekent voor hen zich even ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij 

door actief te sporten maar ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken 

zij graag “ons soort mensen”. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen als wellness en ook bijeenkomsten met VIP 

arrangementen, zijn populair bij deze belevingswereld”(www.deltares.nl, 2016). 
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Ondernemend Paars 

Gastvrij Nederland omschrijft deze leefstijl als volgt: “Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag 

verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak 

niet goed genoeg voor de ondernemend paars ingestelde recreant. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. 

Met name cultuur, maar ook activiteit en sportiviteit staan daarbij vaak centraal. Toch zien we na een drukke 

(werk)periode dat deze recreanten ook erg kunnen genieten van een sauna of wellness arrangement. Het zijn 

relatief veel jonge één- of tweepersoonshuishoudens”(www.deltares.nl, 2016). 

De Gele, Lime en Groene leefstijlen zijn in de provincie Fryslân het grootst in omvang. Wanneer onderscheidt 

wordt gemaakt tussen de verschillende regio’s in Fryslân zijn er scherpere verschillen te zien tussen de 

verschillende leefstijlen. Figuur 11.6.2 laat hiervan een overzicht zien. 

 
  

Figuur 11.6.2: Leefstijlen per regio in FryslânOngeldige bron opgegeven. 
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Figuur 11.6.3 geeft voor het Waddengebied het aanbod en de bezoekers van de daar aanwezige leefstijlen aan. 

Voor de leefstijlen Rustig Groen, Uitbundig Geel en Gezellig Lime is er op de Waddeneilanden voldoende 

aanbod ten opzichte van de hoeveelheid bezoekers. De overige twee leefstijlen, Avontuurlijk Paars en 

Ingetogen Aqua, kunnen weinig accommodatie vinden op de Waddeneilanden.  

 

 

Van alle leefstijlen op de Waddeneilanden is het aanbod, ten opzichte van het aantal bezoekers, bij Ingetogen 

Aqua het zwakst. Deze groep is relatief groot in het eilandenbezoek en heeft daarnaast ook 

groeipotentieOngeldige bron opgegeven.. Er is daarnaast bekend dat Ameland met een ondercapaciteit en een 

tekort van drieduizend bedden heeft te makenOngeldige bron opgegeven.. Dit biedt voor Holwerd aan Zee 

kansen door een deel van het waddentoerisme over te nemen. Zo kunnen Holwerd en Ameland elkaar 

versterken. 

 

Nederlandse recreanten 

Van alle recreanten in Nederland zoekt 60% naar activiteiten die dichtbij huis zijn. Dit betreft een straal van 10 

km (mondelinge mededeling Deelder). De meeste recreanten die Holwerd bezoeken zullen waarschijnlijk uit de 

omgeving van Holwerd zelf komen. Dit is een knelpunt om Holwerd als toeristische trekpleister op de kaart te 

zetten. 

11.6.2 PARTICULIEREN INVESTEERDERS EN ONDERNEMERS 

Voor ondernemers en particuliere investeerders is Holwerd aan Zee een interessant project. Verschillende 

particuliere investeerders zoeken nu al contact voor de realisatie van o.a. een bungalowpark en hotel. Zo meldt 

het Toeristische Programma Friese Wadden dat er langs de Waddenkust ruimte is voor een 3 tot 4 sterrenhotel. 

Dit hotel zou goed gecombineerd kunnen worden met een informatiefunctie voor het Unesco 

WerelderfgoedOngeldige bron opgegeven..  

Voor Holwerd aan Zee zijn de grondeigenaren en boeren zeer belangrijk als het gaat om de haalbaarheid. Een 

aantal boeren zullen landbouwgrond af moeten staan bij de realisatie van Holwerd aan Zee. Desondanks zijn zij 

positief over het project. De boeren zien namelijk in dat Holwerd voor hun kinderen en kleinkinderen geen 

toekomstperspectief biedt als de krimp nog verder toeslaat Ongeldige bron opgegeven.. 

Figuur 11.6.3: Confrontatie bezoekers en aanbod Wadden Ongeldige bron opgegeven. 
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11.7 SWOT-ANALYSE 

 

Strengths Weaknesses 

Terpenlandschap Weinig grote toeristische trekkers 

Waddenkust Geen vaarverbinding naar zee 

Binnenwater Weinig evenementen 

Oude dorpskern  

Veerbotenaanleg  

Fietsroutes  

Wandelroutes  

Wadlopen naar Holwerd  

Opportunities Threads 

Opkomst zorgtoerisme Consument veeleisend 

Vrijkomen agrarische bedrijven Winkelleegstand 

Trend in gezondheid mentaal/lichamelijk Verre afstand 

Werelderfgoed Waddenzee Concurrentie andere bestemmingen 

Vaarroutes en directe verbinding naar zee  

Toename lokale markt producten  

Leeuwarden culturele hoofdstad 2018  

Amelandbezoekers naar Holwerd trekken  

Meer korte vakanties  
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Lauwersmeer  

Toename buitenlandse (Duitse) toeristen  

 Strengths 

Landschap 

Friesland is rijk aan vier nationale parken en twee nationale landschappen, daarnaast is de Waddenzee in 2009 

op de werelderfgoedlijst geplaatst. De talrijke terpen die het gebied rijk is maakt ook dat men spreekt van het 

‘terpenlandschap’,  karakteristiek voor de streek. De vaarroutes rondom Holwerd maakt de streek aantrekkelijk 

voor watersporters. 

 

Cultuurhistorisch 

Naast cultuurhistorische musea zijn er rondtochten die zich richten op de cultuurhistorie. De oude dorpskern 

van Holwerd is hier een mooi voorbeeld van. 

 

Infrastructuur 

De aanwezigheid van de veerbotenaanleg ten Noorden van Holwerd trekt veel bezoekers die op doortocht zijn 

naar Ameland. De trekpleister Ameland zal in de toekomst onlosmakelijk verbonden moeten worden met een 

dagje Holwerd. Naast deze verbinding over het water lopen er talloze routes voor de fietser en/of wandelaar 

door en rondom Holwerd. De avontuurlijke wandelaar kan zijn/haar hart ophalen via de verbinding over het 

droog liggende wad met laagwater, het wadlopen van Ameland naar Holwerd of vice versa. 

Weaknesses 

Weinig grote toeristische trekkers in Holwerd 

Holwerd heeft in de huidige situatie weinig trekpleisters, weinig allure. Er zijn sterktes en kansen binnen het 

gebied, zeker met de toekomstige uitvoering van het project Holwerd aan zee, er wordt alleen te weinig nadruk 

gelegd op deze sterktes en kansen. De elementen die aanwezig zijn binnen het gebied zijn elders in grotere 

mate aanwezig; de natuur (Lauwersmeer, Ameland), de cultuurhistorie (Dokkum, Leeuwarden), recreatie en 

verblijfplaatsen. Het definiëren van doelgroepen en het creëren van een imago voor Holwerd is essentieel voor 

het versterken van het dorp. Een kanttekening hierbij is de oversteekhaven van Holwerd naar Ameland. In 

zekere zin is dit een grote trekpleister, echter gaan de toeristen door Holwerd heen en blijven ze niet in 

Holwerd overnachten of recreëren.  

 

Geen vaarverbinding naar zee 

In Friesland is er een hoop interesse en aanbod in waterrecreatie. In de huidige situatie mist Holwerd de 

mogelijkheden om zelf waterrecreatie aan te bieden. Een directe aansluiting aan zee biedt een hoop 

mogelijkheden. Onder andere bootverhuur, rondvaarten, zwemwater en vissen zijn in de toekomst belangrijke 

vormen van recreatie die kunnen worden toegepast in Holwerd. 
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Weinig evenementen  

Er zijn geen evenementen binnen Holwerd. Dit is mogelijk het geval doordat Holwerd geen duidelijk imago 

heeft. Het dorp een imago geven en daarop inspelen met behulp van evenementen is een van de 

mogelijkheden voor het versterken van het dorp. Denk aan een (cultuurhistorische) markt, 

(water)sportevenementen, rondvaarten, bootbijeenkomsten, (nationale) fietsevenementen.  

Opportunities 

Groei in verschillende sectoren 

Er zijn verschillende sectoren binnen het toerisme die in opkomst zijn. Voornamelijk het ecotoerisme en 

zorgtoerisme zijn in opkomst. In combinatie met een trend die te zien is in gezondheid en de toename van 

lokale producten zou er een kans zijn om in te zetten op deze markten. Door de leegloop van agrarische 

bedrijven komt er ook genoeg land vrij om bijvoorbeeld campings of andere trekpleisters naar het gebied te 

halen. Verder gaan mensen steeds korter op vakantie en een vakantie in eigen land is hier zeer geschikt voor. 

Er zijn al enkele recreatie hotspots te vinden in de buurt zoals Ameland, de Waddenzee, de vaarroutes en het 

Lauwersmeer. Er komen veel dagjes mensen en toeristen langs Holwerd of in de omgeving. Door het toerisme 

en de recreatie in Holwerd verder te ontwikkelen zouden deze mensen naar Holwerd kunnen komen. 

Leeuwarden 2018 zou ook kunnen zorgen voor meer toerisme en recreatie in Holwerd.  

Threats 

 

 

Winkelleegstand 

De toenemende winkelleegstand is een bedreiging voor Holwerd aan Zee. Om toeristen te trekken naar 
Holwerd zijn activiteiten en bedrijvigheid nodig. Doordat het starten of vestigen van een onderneming 
bemoeilijkt wordt door de economische crisis en een mogelijk negatief vooruitzicht, is het voor ondernemers 
minder aantrekkelijk om elders te vestigen of een nieuwe onderneming te starten. Hierdoor zou het kunnen 
zijn dat winkelpanden in Holwerd leeg blijven staan, of komen te staan. 

Consument veeleisend 

De consument heeft behoefte aan meer kwaliteit in hun luxe-uitgaven. Dit houdt in dat er luxere vakanties 

geboekt worden of luxere uitstapjes plaats vinden. Ook moeten wellnesscentra meer verschillende 

arrangementen aanbieden om aantrekkelijk te blijven en heeft de consument meer behoefte aan kwaliteit van 

hun verblijfsaccommodaties. Dit betekend dat ondernemingen moeten innoveren om klanten te blijven 

trekken, en moeten stunten met prijzen en meer kwaliteit moeten aanbieden voor een kleinere prijs. Dit kan 

ten koste gaan van de inkomstenstroom. 

Concurrentie van andere bestemmingen 

In Holwerd is nog geen naamsbekendheid wat betreft recreatie. Toeristen trekken op dit moment naar meer 

bekende locaties met recreatieve en toeristische activiteiten, zoals Leeuwarden, Dokkum of Ameland. Hierdoor 

kan het langer duren voordat Holwerd toeristische bekendheid krijgt. 
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Verre afstand 

Holwerd is voor toeristen die wonen in de Randstad te ver reizen voor dagrecreatie. Een kenmerk van een 

recreant is namelijk dat recreatie dicht bij huis plaatsvind. Zo’n 60% zoekt activiteiten binnen een straal van 10 

kilometer van huis.  

Alleen verblijfsrecreatie zou aantrekkelijk zijn, omdat de overweging voor een verdere afstand gemakkelijk 
overwogen wordt wanneer er overnachtingen bij betrokken zijn. 
Hierdoor loop je een grote doelgroep mis op het gebied van dagrecreatie en lokale toerisme. 
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12. ENERGIESTUDIE 

 
Overal is energie nodig. Er zijn veel mogelijkheden voor het winnen van energie. Dit kunnen fossiele 
brandstoffen zijn, maar ook milieuvriendelijke en hernieuwbare energiebronnen. In dit hoofdstuk zal de 
winning van energie uit verschillende bronnen in Nederland behandeld worden, waarna er wordt ingezoomd 
op de provincie Friesland.  

12.1 NEDERLAND  

 
Aardgas is de voornaamste energiebron van Nederland (40%), zie figuur 12.1 Op de tweede plek staat aardolie 
met 39%. Er wordt in Nederland 4,2% hernieuwbare energie gebruikt door het opwekken van energie door het 
verbranden van biomassa. Ook hoort windenergie hierbij en speelt zonne-energie een kleine rol (CIEP; EBN; 
EAE; EDI; NOGEPA; TNO).  

Figuur 12.1: Energieverbruik in Nederland. (CIEP; EBN; EAE; EDI; NOGEPA; TNO) 

12.1.1 PROVINCIE FRIESLAND 

De provincie Friesland maakt gebruik van meerdere energiebronnen. De grootste energiebron is aardgas wat 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op en nabij Ameland wint. NAM produceert evenveel aardgas 
per jaar als het jaargebruik van alle huishoudens in de provincie Friesland (NAM, 2015). 
  
Daarnaast is de provincie ook bezig met duurzame energie. In 2012 stond er een vermogen van ruim 150 MW 
aan windmolens, ongeveer 13 MW aan zonnepanelen, ongeveer 2,46 PJ aan restwarmte (door de Reststoffen 
Energie Centrale REC) in Harlingen) en 0,5 PJ aan energie uit biomassa (zie figuur 1.1.2). De energie uit 
biomassa wordt gehaald uit 21 mestvergisters en industriële vergisters in Friesland (Provincie Friesland, 2013).  
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Figuur 12.1.1: Duurzame energiemix Friesland. (Provincie Fryslân) 

Naast de hoeveelheid energie die in 2012 op een duurzame manier geproduceerd werd staat in figuur 1.1.2 ook 
het nog te behalen doel voor 2020. Voor windenergie wil de provincie geen windmolens meer op het land erbij, 
maar in zee. Er ligt voor windenergie de grootste opgave om te groeien. De meeste molens zijn gepland in het 
IJsselmeer (Provincie Fryslân). Het doel om de ambitie van zonnestroom te halen verloopt moeizamer. De 
provincie wil namelijk dat de ruimtelijke kwaliteit niet achteruit gaat door zonneweides of zonneparken aan te 
leggen. Toch zal dit wel nodig zijn om het doel te behalen. Tot nu toe zijn de meeste plannen afgewezen 
(Provincie Fryslân).  
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12.2 BELEIDSSTUDIE 

 
In deze paragraaf wordt het Rijk en provinciaal beleid betreffende de energietransitie en de biobased economy 
behandeld. Dit beleid is opgesteld wegens het opraken van primaire grondstoffen en de versnelde 
klimaatverandering. In deze paragraaf wordt van Europees/nationaal beleid naar provinciaal beleid toegewerkt. 
De volgende beleidstukken zijn in deze paragraaf behandeld: 
Europees 

 2.1 Europese doelstellingen energie 
Nationaal  

 2.2 Het energieakkoord 2013-2020. 
 2.3  Overheidsvisie biobased economy 

Provinciaal 
 2.4 Provinciaal beleid 

 

12.2.1 EUROPEES BELEID 

 
In het jaar 2020 dient de Europese unie de volgende doelen te halen 

 de CO2-uitstoot met 20% reduceren ten opzichte van 1990;  
 het energiegebruik met 20% te reduceren;  
 van alle opgewekte energie in Europa dient 20% hernieuwbaar te zijn.  

Nederland heeft aangetoond incapabel te zijn om te voldoen aan deze doelstelling. Nederland heeft namelijk in 
2013 het energieakkoord opgesteld en vastgesteld dat Nederland van 2014 tot 2020 jaarlijks een 
energiereductie van 1,5% moet realiseren. Daarnaast gaat Nederland in 2020 slechts 14% van de totale energie 
duurzaam opwekken (Ministerie van Economische Zaken, 2016).  
 
In 2030 dient de Europese Unie de volgende doelen te halen 

 binnen de Europese Unie 27% van de energie duurzaam opwekken;  
 de broeikasgassenuitstoot met 40% reduceren ten opzichte van 1990;  
 ambitie om 27% energiebesparing te realiseren. 

Eind 2016 stelt Europa eisen voor haar lidstaten om aan de doestellingen van 2030 te kunnen voldoen, met oog 
op de huidige positie van Nederland vormt dit een enorme opgave 
(Ministerie van Economische Zaken, 2016).  
 
Voor 2050 streeft Europa ernaar om de doelstelling te behalen van 80 tot 95% minder broeikasgassen uit te 
stoten dan in 1990. Deze doelstelling is geformuleerd op grond van de doelstelling dat het klimaat niet meer 
dan 2 graden Celsius mag opwarmen volgens het klimaatakkoord in Parijs (Ministerie van Economische Zaken, 
2016). 
 

12.2.2 HET ENERGIEAKKOORD 2013-2020 

 
In het energieakkoord staat het beleid betreffende energieopwekking en verduurzaming van de 
energieopwekking in Nederland. Het samenwerkingsverband SER heeft voor Nederland tussen 2014 en 2020 de 
volgende doelen gesteld: 

 Een jaarlijkse besparing van 1,5%. 
 Een totale energiebesparing van 100PJ. (1 Petajoule staat gelijk aan 1.000.000 gigajoule) 
 In 2020 dient 14% van de energie duurzaam te zijn opgewekt. In 2013 was dit 4% en eind 2015 was 

dit ongeveer 5% (Ministerie van Economische Zaken, 2016). 
 In 2023 dient 16% van de energie in Nederland duurzaam te zijn opgewekt. 
 De energiesector dient 15.000 voltijdbanen te creëren. 

Om het akkoord te realiseren zijn grote budgetten uitgetrokken en zijn 10 peilers opgesteld, welke ervoor 
moeten zorgen dat grote projecten gerealiseerd kunnen worden in de Nederlandse samenleving. De meest 
relevante onderwerpen uit het rapport zijn hieronder behandeld(SER, 2013). 
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Energiebesparing 
Energiebesparing is het belangrijkste middel om effectief maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. 
Eind 2016 dient circa 35% van de totale reductie gerealiseerd te zijn (35PJ) en in 2018 dient 65% van de 
doelstelling gereed te zijn. Mocht Nederland niet voldoen aan de doelstelling dan dient de regering aanvullende 
maatregelen te nemen, eventueel van fiscale en niet vrijwillige aard(SER, 2013).  
 
Windenergie 
In 2020 dienen de provincies en het Rijk op land genoeg windmolens te plaatsen voor een operationeel 
(continue) vermogen van 6000mw (58PJ, opwekking per jaar) (SER, 2013). Voor de realisatie van geplande 
windmolenparken dient een groter draagvlak voor windmolens te ontstaan bij burgers, agrariërs en andere 
belanghebbenden. In tegenstelling tot het huidige beleid zoeken het Rijk en de provincies nu naar meer 
draagvlak voor de bouw van windmolens in plaats van deze er geforceerd door te drukken (SER, 2013).  
 
Nabij Holwerd is geen gebied aangewezen voor windenergie op zee, noch is dit uit ecologisch oogpunt 
wenselijk. Een deel van de Waddenzee 50km ten Noorden van Ameland is aangewezen voor windmolens, waar 
deze geen negatieve gevolgen kennen voor defensie, ecologie, handel, toerisme etc. (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken, 2014). 
 
Decentrale energie 
Energie die lokaal en duurzaam is opgewekt noemt men ook duurzame decentraal opgewekte energie. Voor 
deze energievorm zijn de volgende doelen voor 2020 opgesteld: 

 In 2020 dienen 1.000.000 huishoudens te worden voorzien van duurzame decentraal opgewekte 
energie, dit komt neer op een opwekking van 40PJ.  

 Waterschappen zullen in 2020 40% van het eigen energiegebruik duurzaam op moeten wekken (4Pj), 
dit is nu 25% (2,5PJ). 

Deze energie zal voor een groot deel afkomstig zijn van biogas, maar ook bronnen als zonne-energie en WKO 
gaan een rol spelen in de opwekking. De energieopwekking door waterschappen is voornamelijk afkomstig uit 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties vergisten zuiveringsslib waarmee deze biogas produceren. 
Stroom die duurzaam is opgewekt door lokale coöperaties krijgt een belastingvoordeel van 7.5ct per kWh, 
exclusief btw.  
 
Subsidie duurzame energie + 
Het bedrijfsleven kan een subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie bij het Rijk. Een bedrijf 
dient zich daarvoor in te schrijven bij het Rijk, welke in 2016 in maart en september een subsidiepot van vier 
miljard euro beschikbaar stelt. De hoogte van de subsidie per project is afhankelijk van de technologie, 
energieprijs en de energieopwekking. 

12.2.3 OVERHEIDSVISIE OP DE BIOBASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE  

 
De energievraag van China en India vergroot de spanning op de wereldmarkt voor olie en gas. Hierdoor 
ontstaan er politieke spanningen en zal de prijs sterke fluctuaties met zich meebrengen.  
Om deze problemen aan te kunnen zal de Nederlandse regering op termijn een schone, betrouwbare en 
betaalbare energievoorziening nastreven. 
 
Om duurzame energie dichterbij te brengen heeft de overheid een aantal doelstellingen beschreven. Deze 
doelstellingen zijn: 

 Een energiebesparing van 2% per jaar die langdurig wordt volgehouden. 
 Stimuleren van een toenemende inzet voor alternatieve van fossiele grondstoffen, met als 

doelstelling in 2020 20% duurzame energie te bewerkstelligen. Hiervoor moet er gedacht worden 
aan wind, water, zon en biomassa. 

 Een CO2-reductie van 30% in 2020. 
 
Een moeilijk punt in de biobased economy is het raakvlak met de voedselketen. Biobased economy richt zich 
voornamelijk op de niet-voedselketen. Hoe kunnen we niet-voedsel producten uit dezelfde biomassa of 
reststroom uit de agrarische sector halen? 
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De visie van de overheid baseert zich vooral op hoogwaardige toepassingen van biomassa, omdat deze invulling 
van biobased economy meer kansen biedt voor de Nederlandse bedrijven. 
Hiervoor heeft de overheid een beleidsagenda opgesteld. De agenda bestaat uit 4 delen: 

1. Efficiënter gebruik van biomassa: bioraffinage is daarvoor de uitkomst. Bioraffinage kan leiden tot 
coproductie van voedsel, veevoer, energie, brandstof en chemicaliën. 

2. Duurzame productie biomassa wereldwijd: Biomassa moet duurzaam worden geproduceerd en 
verwerkt in zowel Nederland als buitenland. Biomassa dient ook op gedegradeerde en/of verzilte 
grond geteeld te worden. Hierdoor zal er op termijn grondverbetering optreden. Ontwikkelingslanden 
zullen hierdoor meer werk en inkomen genereren.  

3. Stimuleren van de productie van groen gas en duurzame elektriciteit: De ambitie is om in 2030 20% 
minder aardgas te gebruiken door dit uit duurzame bronnen te halen, zogenoemde groen gas 
bronnen. Het groen gas komt uit biomassa, momenteel is het al mogelijk groen gas te produceren uit 
vergisting van natuurlijke (rest)stromen. Op korte termijn zal het mogelijk zijn om groen gas te halen 
uit vergisting van mest, GFT, slachtafval, etc. Voor duurzame elektriciteit is een transitiepad bio-
elektriciteit voorbereid.  

4. Marktontwikkeling: De markt moet gaan accepteren dat er meer producten uit groene grondstoffen 
komen. De overheid dient hierin een voorbeeldfunctie te gaan vervullen door middel van haar eigen 
inkoopbeleid. Vanaf 2010 koopt de rijksoverheid voor 100% duurzaam in. De decentrale overheden 
houden dit op 50%. Verder wil de overheid nieuwe producten stimuleren via het programma ‘de 
overheid als launching customer’. 

(Rijksoverheid, 2007) 

12.2.4 PROVINCIAAL ENERGIE BELEID 

 
“Energie opwekken en energie besparen staan centraal in de Friese duurzame energiemix. De provincie 
Friesland gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van 2010. Daarnaast stelt de provincie als doel 
om in 2020 16% duurzame energie op te wekken. In 2025 is het aandeel duurzame energie 25%”. De provincie 
ziet kansen om de werkgelegenheid in Friesland te stimuleren door de opkomende sector duurzame energie. 
Zo wil de provincie in 2040 minimaal 4000 banen in deze sector. Deze banen zitten in alle lagen van de 
bevolking. Zo denkt de provincie door energiezuinigere woningen te realiseren de bouw- en installatietechniek 
van meer banen te voorzien (fryslan.nl).  
 
De provincie houdt zich bezig met de volgende aspecten betreffende duurzame energie: 

- Aanpak bestaande bouw: 
De jaarlijkse ambitie is om 1500 particulieren woningen en 1500 corporatiewoningen energiezuinig te 
maken. Dit is een jaarlijkse ambitie samen met bedrijven, gemeenten en corporaties. Er zijn subsidies 
beschikbaar tot maximaal €2.800 voor energiebesparende maatregelen. Ook kunnen woningeigenaren 
een bonus ontvangen van €250. 

- Blue Energy:  
‘Blauwe energie’ wordt gehaald uit het mengen van zoet en zout water. Momenteel staat er hiervoor 
een praktijkopstelling op de afsluitdijk waar op grote schaal deze techniek toegepast kan worden. In 
2016 moet duidelijk zijn of deze toepassing ook winstgevend is te exploiteren.  

(fryslan.nl) 
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12.3 INNOVATIES 

 
In dit deel van het verslag zijn meerdere technieken behandeld die inspelen op de energietransitie of de 
biobased economy. Voor de technieken zijn de aspecten opbrengst, kosten en baten, subsidies, imago en 
referentieprojecten behandeld. Indien voor een van de onderwerpen niet voldoende toereikende informatie 
beschikbaar is of geen meerwaarde biedt, dan is het betreffende onderdeel niet behandeld.  
De onderstaande technieken komen in deze paragraaf aan bod: 

 3.1 Windenergie  
 3.2 Zonne-energie  
 3.3 Algenteelt  
 3.4 Zeewierteelt  
 3.5 Biobased economy/Biomassa 
 3.6 Getijdenenergie  
 3.7 Osmose-energie 
 3.8 Warmtewinning uit weginfrastructuur met asfaltcollectoren 

12.3.1 WINDENERGIE 

Eén windmolen wekt in Nederland ongeveer evenveel energie op als 12 voetbalvelden gevuld met 
zonnepanelen (milieudefensie.nl). Windenergie is daardoor onmisbaar voor Nederland om stappen te zetten 
op grond van de energietransitie. Toch is nog maar 5% van de totale stroomopwekking afkomstig van 
windmolens in Nederland, terwijl dit in Denemarken 33% is (kennislink.nl). 

Opbrengst per ruimtelijke eenheid 

 
De opbrengst van een windturbine en de onderlinge afstand tussen turbines zijn afhankelijk van het soort 
turbine en vooral de grootte van de turbine. Windturbines zijn sinds 1980 aanzienlijk groter en efficiënter 
geworden. In figuur 12.3.1 is de opwekking per rotordiameter van de windmolen weergeven(kennislink.nl).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grotere windmolens zijn financieel voordeliger dan kleinere windmolens over de gehele levensduur per 
opwekkingseenheid. Zo wekt een windmolen met een rotordiameter van 126m

1
 meer energie op dan een 

windmolen met een rotordiameter van 80m
1
. Dit komt doordat grotere windmolens meer wind vangen, op 

grotere hoogtes is de wind in toenemende mate harder door een gebrek aan wrijving. Een economisch 
voordeel hierbij is dat een enkele windmolen van 126m minder onderhoud vraagt dan twee van 100m en één 
van 70m voor dezelfde energieleverantie (kennislink.nl).  

  

Figuur 12.3.1: Efficiëntie turbines.(kennislink.nl) 
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Aantal windmolens per km
2 

Met betrekking tot het landschap dienen de windmolens zo compact mogelijk te zijn opgesteld om de 
negatieve invloed van windmolens te beperken. De diameter van de rotordiameter is bepalend voor de 
onderlinge afstand tussen de turbines, met betrekking tot de windopname van de wieken. Vlak achter de 
wieken van een windturbine waait het minder hard en is er een luchtdrukverschil(rvo.nl)

 
. De onderlinge 

afstand tussen windturbines dient 6x de rotordiameter te bedragen. In tabel 12.3.1 is de opbrengst van de 
windmolens, het aantal windmolens per ha per rotordiameter bij de meest gunstige plaatsing en de maximale 
energieopwekking per km

2
 weergeven. 

 

Tabel 12.3.1 Opwekking per km2 (Autodesk) en (kennislink.nl). 

Windmolen diameter Maximale opwekking Aantal turbines per km2 Opwekking per km2 

80m 1.8 mWh 9 16,2 mWh 
100m 3.0 mWh 5 15,0 mWh 
126m 7.5 mWh 4 30,0 mwh 
 

Weersafhankelijkheid windmolens 
Net als veel andere duurzame bronnen zijn windmolens afhankelijk van de omgevingsomstandigheden. Er is 
minimaal windkracht 2 (3m/s) nodig om windmolens effectief te laten draaien. Windmolens bereiken een 
optimale efficiëntie bij windkracht 6 (12m/s), boven windkracht 10 (25m/s) zetten energiebeheerders 
windmolens stil wegens overbelasting. De windcurve van een windmolen die 100m hoog is en 3mw/h stroom 
kan genereren is in tabel 12.3.2 weergegeven (rvo.nl). 
 
 

 
De vuistregel voor windrijke gebieden is dat 
moderne windmolens op jaarbasis 2200 vollasturen 
draaien. Dit is dus inclusief de energie die op minder 
goede dagen wordt opgewekt. Op windarmere 
locaties is sprake van 1800 vollasturen op jaarbasis 
in Nederland (rvo.nl). 
 
Kustgebieden zijn de wind rijkste gebieden in 
Nederland, waardoor Holwerd voldoet aan het 
profiel van 2200 vollasturen op jaarbasis. Met oog 
op de energieopwekking op jaarbasis wekken 9 
windturbines met een rotordiameter van 80m 
35,64gW/jaar op. De 5 windturbines met een 
rotordiameter van 100 meter wekken 33gW/jaar op 
en de 4 windturbines van 126 meter wekken 
66gW/jaar op. 

  

Tabel 12.3.2 Output energie in relatie tot windsnelheid gemeten in m/s (rvo.nl). 
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Aanschaf en exploitatiekosten en subsidies 

 
Investering 
Om een windmolenpark te realiseren is er een standaard investeringslast van rond de €1.430.000 per MW 
nominaal vermogen. Indien een initiatiefnemer een windmolenpark van 15MW bouwt dan dient deze een 
bedrag van €21.500.000 te investeren. Circa 70% van de investeringskosten worden besteed aan het bouwen 
en funderen van de windturbines. De overige 30% aan kosten gaat verloren aan: 

 het aanvragen van vergunningen;  
 afdragen van leges;  
 onderzoeken van adviesbureaus;  
 compensatiekosten voor landschapsontwikkeling; 
 stimuleren participatie;  
 voorbereidingskosten;  
 het aansluiten van het windmolenpark op een elektrisch net (rvo.nl 2).  

 
De totale investeringskosten kunnen afwijken van bovengenoemde bedragen door de afstand tot een 
netaansluiting, de complexiteit van de onderzoeken, de bodemgesteldheid en de lege hoogte van de gemeente. 
Windturbines betalen investeerders met circa 20% eigenvermogen en 80% vreemd vermogen, waar rente over 
dient te worden betaald (rvo.nl 2). Voor de investeringslast afkomstig van vreemd vermogen kan een 
investeerder gebruik maken van groenfinanciering om de rentekosten te drukken. De rente met deze 
financieringsmogelijkheden bedraagt dan ongeveer 5% afhankelijk van de status van de economie 
(rvo.nl 2).  
 
Exploitatiekosten 
Indien het windmolen park eenmaal functioneel is, is de grootste investeringslast achter de rug. Een windmolen 
kan technisch gezien circa 20 jaar mee en is na 15 jaar afgeschreven. De jaarlijkse exploitatielasten van een 
windmolen bestaan vooral uit de rentelasten om de financiering mogelijk te maken. Ander kosten die 
onderdeel uitmaken van de exploitatiefase zijn de onderhoudskosten, vastrechtkosten, verzekering, 
grondvergoeding, overige kosten en belastingen (rvo.nl 2).  
 
Een windmolen heeft jaarlijks onderhoud nodig aan de bewegende delen, daarnaast dient de investeerder een 
verzekering op windmolens af te sluiten voor herstelkosten, aansprakelijkheid en productieverlies. De kosten 
van het onderhoud en de verzekeringslast vertalen zich in € 0,011 per opgewekte kWh. Voor de netkosten 
dient de initiatiefnemer per kW vermogen eveneens €11- te betalen aan de netbeheerder (rvo.nl 2). 
 
In veel gevallen is de grond waarop een windmolen staat niet in eigendom van de eigenaar van de windmolen. 
Over deze grond dient de eigenaar van de windmolen grondvergoeding te betalen, de grondprijs van het rijk 
die in 2009 is vastgesteld bedraagt €13.000 per mW capaciteit. Er zijn geen grote verschillen op de korte 
termijn tussen de grondvergoeding die aan het RVOB (Rijksvastgoed en- Ontwikkelingsbedrijf), bijvoorbeeld 
windmolens langs snelwegen) dient te worden afgegeven en particuliere bedrijven zoals boeren. De 
eerstgenoemde wordt op termijn goedkoper doordat het RVOB geen indexatie toepast(rvo.nl 2). 
 
Een windmolen is een onroerende zaak waarover de eigenaar OZB moet betalen. De gemiddelde OZB in 
Nederland bedraagt circa 0,0936% van de waarde van het object. Op grond hiervan kost het windmolenpark 
dus €20.124 op jaarbasis. De actuele hoogte van de OZB bepaalt de gemeente. Afhankelijk van de 
organisatievorm dient de investeerder ook rekening te houden met vennootschapsbelasting en omzetbelasting 
(rvo.nl 2). 
  
Op grond van een onderzoek uitgevoerd door ECN is gebleken, wanneer men rekening houdt met de 
gemiddelde windsnelheid de kosten voor het opwekken van 1 mWh windenergie als volgt zijn: 

 -6-7m/s  €96 voor het opwekken van 1 mWh 
 7-7.5m/s €86 voor het opwekken van 1 mWh 
 7.5-8m/s €81 voor het opwekken van 1 mWh 
 8ms/s +  €74 voor het opwekken van 1 mWh (ECN, 2015) 
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Opbrengsten exploitatiefase 
De locatie van een windmolen is zeer belangrijk voor de 
opbrengst. In figuur 12.3.2 zijn de gemiddelde 
windsnelheden weergegeven in m/s. Het is het meest 
rendabel om windmolens dicht bij de kustgebieden te 
plaatsen. 
 
De opbrengsten van windmolens gedurende de 
exploitatiefase worden bepaald door de kostprijs en de totale 
opwekking van elektriciteit. De stroomprijs die is vastgesteld 
in 2008 bedraagt €0.07 per kWh. De overige kosten die de 
consument betaalt voor elektriciteit zijn belastingen (rvo.nl 
2). Indien initiatiefnemers van windenergie zich verenigen en 
direct stroom verkopen aan geselecteerde consumenten kan 
dit bedrag hoger uitvallen. De organisatie De Windunie 
maakt hier gebruik van(rvo.nl 2). 
 
Met betrekking tot subsidies komen windmolenparken met 
een groter nominaal vermogen dan 10mW in aanmerking 
voor de SDE (subsidie duurzame energie). De SDE werkt op 
basis van de hoogte van de elektriciteitsprijs, waaraan een 
minimumprijs sinds 2009 is vastgesteld. Naast de hoogte van de energieprijs is de hoogte van de SDE ook 
afhankelijk van de opwekkingsmethodiek. De subsidie op een enkele opgewekte kWh stroom is gemiddeld over 
de levensduur €0,032.  
 
Balans 
De balans voor het bovenstaande advies is in tabel 12.3.3 weergegeven met 2200 vol lasturen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het rendement tegenover de investering is niet bepaald hoog, verliesgevend zelfs, gezien over de eerste 15 jaar 
slechts €7.392.870 wordt verdiend. In de laatste 5 jaar wordt door het wegvallen van de rentekosten een 
bedrag van €12.797.000 verdiend. Alles meegerekend levert het windmolenpark €20.189.870 op inclusief 
kosten en baten van de exploitatiefase terwijl deze €21.500.000 heeft gekost. Dit betekent dat investeren in 
windmolens geen verstandig zakelijk besluit is voor een private partij die de stroom niet zelf kan gebruiken om 
het netenergiegebruik met een kostprijs van €0.20 per kWh te beperken. Grootgebruikers die continue veel 
stroom nodig hebben en vooral zichzelf van windenergie voorzien hebben wel profijt bij het bouwen van een 
windmolen. Voor een overheidspartij wordt de €1.400.000 door maatschappelijke baten terugverdiend zoals 
het beperken van de CO2-uitstoot (rvo.nl 2). 

  

Tabel 12.3.3: Kosten en baten windmolen exploitatiefase(rvo.nl 2) 

Figuur 12.3.2 Gemiddelde windsnelheid per gemeente (ECN, 2015) 
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Impact van de innovatie 

 
Windmolens zijn omstreden in Nederland, de voornaamste klachten die tegenstanders op windmolens hebben 
zijn: 

 Windmolens zijn financieel afhankelijk van subsidies. 
 Windmolens zijn achterhaald en er zijn teveel windmolens nodig om een energiecentrale te evenaren. 

Er zijn 66 windmolens van 126m nodig voor een nominaal vermogen van 500 mW productie, wat gelijk 
staat aan een energiecentrale in Nederland). 

  Windmolens zijn lelijk, landschap verpestend en zorgen voor overlast. 
 Windmolens zijn grootgebruikers van zeldzame metalen. 

(milieucentraal.nl) 
 
De voorstanders van windmolens denken in kansen voor windmolens. Als Nederland de energiepotentie voor 
duurzame energie nader onder de loep neemt, is windenergie het meest rendabele alternatief voor fossiele 
energie. Voorstanders beweren dat Nederland een sterke exportsector voor windenergie kan 
opzetten.(milieucentraal.nl) en (Sijmons, 2014). 
 
Het NKPW (Nationaal kritisch platform windenergie) is van mening dat energieopwekking van windmolens niet 
in verhouding staat tot de lasten die gepaard gaan bij de opwekking, zoals horizonvervuiling. Het NKPW is een 
informatiepunt voor lokale actievoerende comités die protesteren tegen windmolens op land. De voorstanders 
van windenergie zijn milieubewegingen, natuurbewegingen, energieonderzoek Nederland en de 
vogelbescherming. De vogelbescherming wil echter niet dat energiemaatschappijen windmolens dicht langs de 
kust plaatsen omdat daar trekroutes van vogels liggen (milieucentraal.nl).  
 
Met betrekking tot de uitwerking van een visie in Holwerd, zijn in deze paragraaf de feitelijke impacts van 
windmolens op mens en landschap omschreven. Evenals welke maatregelen een initiatiefnemer kan nemen om 
de negatieve effecten te beperken. Afsluitend zijn de milieutechnische gevolgen van windenergie behandeld.  
 
Impact op de burgers 
Windmolens produceren geluid doordat de wieken lucht verplaatsen. De exacte geluidsproductie hangt af van 
het model en de locatie. Naast het geluid van de wieken produceert de generator in de windmolen een 
brommend geluid dat door omstanders als storend kan worden ervaren. Onderzoek uit Canada en Australië 
heeft uitgewezen dat windmolens geen wezenlijk negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. 
Toch blijkt uit deze onderzoeken dat de initiatiefnemer van een windmolenproject actoren dient te betrekken 
bij het realiseren van windmolenparken om de hinderbeleving te beperken. Obligaties om mede-eigenaar van 
de turbine te worden in ruil voor een fiscaal voordeel op de energierekening kan hierbij helpen. Door gebruik te 
maken van geluidsabsorberende materialen in de windmolen kan de geluidsproductie van de windmolen dalen. 
Het aerodynamische maken van de rotoren heeft eveneens een positief effect(ucsusa.org). 
     
Onder bepaalde lichtomstandigheden kan een windmolen zorgen voor slagschaduw. Het effect van 
slagschaduwen kunnen omstanders beperken door het planten van bomen en het aanbrengen van zonwerende 
strips op ramen(ucsusa.org). Grotere windmolens zijn door veel mensen in de praktijk als minder storend 
ervaren door de lagere draaisnelheid (kennislink.nl). 
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Impact op landschappen 
Windmolens hebben een omstreden imago door hun grote impact op het landschap. Deze ruimtelijke overlast 
veroorzaken windmolens door het massieve voorkomen met ashoogtes van 60 tot 120m. Anderzijds zorgt een 
rommelige opstelling van de windmolens voor een rommelige inrichting van de ruimte waarin deze staan. Het 
is daardoor het best om windmolens in duidelijke herkenbare structuren te plaatsen in relatief grote groepen. 
Hiermee kunnen andere gebieden worden gevrijwaard van windmolens en blijft de orde van het landschap 
gehandhaafd (Ingeborg Thoral, 2014). 
 
Energie-initiatieven tot 10MW mogen direct op het energienet worden aangesloten. Indien deze waarde wordt 
overschreden dan is de initiatiefnemer verplicht zijn eigen energievoorziening aan te leggen. Hierdoor heeft 
deze minimaal 7 windmolens nodig om rendabel energie op te wekken. In Nederland plaatsen initiatiefnemers 
daardoor vaak 3 windmolens tegelijkertijd. Dit noemt de provincie Utrecht ook wel het fenomeen van 3. Dit 
fenomeen spreidt zich uit als een witte schimmel over het landschap, welke de contrastwerking tussen 
afzonderlijke landschappen nivelleert (Ingeborg Thoral, 2014).  
 
De provincie Utrecht heeft geconcludeerd dat de beste ruimtelijke invulling voor windmolens is om deze langs 
lijnstructuren als snelwegen en provinciale wegen te bouwen. Dit zorgt niet voor een rommelige indeling van 
het landschap en draagt bij aan een prettige en duurzame leefomgeving. Anderzijds kunnen initiatiefnemers 
windmolens clusteren op bedrijventerreinen. Hierbij dient erop gelet te worden dat de windmolens in een 
gridpositie komen te staan. Dit is bij bestaande bedrijventerreinen veelal niet meer mogelijk is(Ingeborg Thoral, 
2014). 
 
Impact op het klimaat en milieu 
Over de gehele levensduur van een windmolen gekeken stoot een windmolen tussen de 9 en 25 gram CO2 uit 
per opgewekte kWh. Bij aardgas is dit 400 gram CO2 per kWh en bij steenkool is dit 900 gram CO2 per kWh. Bij 
Zonne-energie ligt de CO2 uitstoot op 50 tot 60 gram per opwekte kWh over de gehele levensduur 
(milieucentraal.nl 2). 
 
Tegenstanders van windmolens opperen het gegeven dat windmolens zeldzame metalen opmaken. Het 
voornaamste zeldzame aardmetaal dat producenten in windmolens toepassen is neodymium. Uit onderzoek 
van het IEA (Joint research center van de Europese Unie) blijkt dat in 20% van alle windmolens neodymium zit. 
Neodymium passen producenten ook toe in LCD schermen, luidsprekers, computers, hard discs etc. Het gebruik 
van neodymium in windmolens vertegenwoordigt minder dan 1% van de totale wereldvraag naar dit metaal. 
Hetzelfde geldt voor het zeldzame metaal dysprosium, waarmee de mythe dat windenergie grootverbruiker is 
van zeldzame metalen onjuist is bevonden door de IEA (NWEA, 2014).  
 
Met het huidige verbruik van neodymium kan de wereld zichzelf nog 1000 jaar van dit zeldzame metaal 
voorzien. Daarbij zijn er onderzoeken gaande om alternatieven voor deze zeldzame metalen te vinden, wegens 
het feit dat deze metalen uit landen als China worden gewonnen. Dit land reguleert en beperkt de export om 
de prijs kunstmatig hoog te houden. Daarnaast gaat er veel milieuvervuiling gepaard bij de winning van deze 
zeldzame metalen. Dit is tegenstrijdig met het doel waarvoor windenergie dient, namelijk milieuvriendelijke 
energie produceren. Fabrikanten willen minder afhankelijk van China zijn en ondanks dat de voorraad 
neodymium groot is blijft het een duur materiaal met een (kunstmatige) kostprijs van $80 per kilogram.  
 
Geluidsproductie windmolens 
Draaiende windmolens produceren laagfrequent geluid (20 tot 200 Hz). De geluidsproductie van een 
windmolen hangt sterk af van de atmosferische omstandigheden. Windmolens produceren naast laagfrequent 
geluid ook infrasoon geluid, welke niet hoorbaar is voor een mens maar wel merkbaar is door druk op de 
trommelvliezen. Omwonenden komen veelal niet in aanraking met de ultrasone geluidsproductie van 
windmolens, tenzij deze zeer dichtbij de windmolens staan. Bij hoge intenties van infrasoon geluid kan iemand 
misselijk worden (Møller, Pedersen, Staunstrup, & Pedersen, 2012). 
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Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid zorgt voor hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieverlies, 
fysiologische stress en een verstoorde nachtrust. De geluidsproductie van een windmolen met een vermogen 
van 3 megawatt kan oplopen tot 96,9 dB/A bij 1250 Hz en 87 dB/A bij 63 Hz (het hoogst voorkomende 
laagfrequente geluid) (Møller, Pedersen, Staunstrup, & Pedersen, 2012). Denemarken heeft een aparte norm 
voor laagfrequent geluid om overlast te beperken. In Nederland is een dergelijke norm nog niet 
aanwezig(Agenstschap NL, Ministerie van Economische Zaken, 2013).  
 
De norm in Nederland bedraagt een maximale geluidswaarde van 47 dB/A bij een windintensiteit van 8 m/s. 
Windsnelheden boven de 8 m/s zorgen niet meer voor een verhoogde geluidsintensiteit. Tijdens de nachturen 
van 23:00 tot 7:00 mag de windturbine maar 41 dB/A produceren volgens de Lnight regeling. De geluidsoverlast 
van windmolens bevindt zich in gebouwen vooral tussen de 200 en 2000 Hz (aan de top van het laagfrequente 
geluid). De absolute geluidsoverlast hangt af van de isolatie en is daardoor persoonsafhankelijk. Hoe groter de 
windmolens echter zijn, des te meer laagfrequent geluid ze produceren. Turbines met een vermogen groter 
dan 2mW produceren 20% meer laagfrequent geluid dan windmolens met een vermogen kleiner dan 2mW. De 
last binnen de woningen bij een grotere windmolen (+2mW) met een gevelbelasting van de wettelijke 41 dB/A 
is 1dB/A hoger dan bij een kleinere windmolen (-2mW) (Agenstschap NL, Ministerie van Economische Zaken, 
2013).  
 
In Denemarken is de regel opgezet dat windmolens met betrekking tot horizonsvervuiling niet dichter dan 4 
keer de maximale hoogte van de windmolen bij huishoudens mogen staan (Møller, Pedersen, Staunstrup, & 
Pedersen, 2012). In Nederland is de afstand afhankelijk van de gevelbelasting, waar veel dingen invloed op 
kunnen hebben. Bij windmolens die bijna 10mW opwekken is de geluidsbelasting voor huizen eveneens weer 
met 1dB A gestegen ten opzichte van windmolens die 2mW produceren. Dit komt doordat geluid met een 
lagere frequentie gemakkelijker door gevels doordringt dan geluid met een hogere frequentie. Bij een 
windmolen van 119m hoog met een vermogen van 3mW/h (bereikt bij lage windsnelheid vermogen piek) die in 
Maastricht geplaatst wordt, blijkt een minimale afstand van 606m nodig te zijn bij een gevelbelasting van 
41dB/A en een afstand van 788 meter voor 39dB/A (Møller, Pedersen, Staunstrup, & Pedersen, 2012).  
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12.3.2 WINDMOLENS IN NEDERLAND 

 
De grootste duurzame bron die door energiemaatschappijen in Nederland wordt benut is windenergie. De 
windmolens in de provincie Friesland hadden in 2013 een nominaal vermogen van 156.728 kWh. In figuur 12. 
3.2is de verdeling van windenergie per provincie weergegeven (windenergie-nieuws.nl). In 2020 wilt de 
gemeente Friesland over 530.500 kWh nominaal vermogen windenergie beschikken wat gelijk staat aan een 
jaaropwekking van 5,67pJ (Provincie Friesland, 2013). 

  
 

Wat opvalt aan de bovenstaande grafiek is dat Groningen bijna twee keer zoveel windenergie genereert dan 
Friesland. Groningen is de meest vergelijkbare provincie met Friesland. Echter is Friesland wel aanzienlijk 
kleiner dan Groningen. Op basis van dat gegeven is het doel om 530,5mW windenergie te realiseren ruimtelijk 
haalbaar. Met betrekking tot het ruimtelijke aspect zijn in de onderstaande kaart (3.1.4) het totaal aantal 
windturbines in de provincie Friesland weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.2: Verdeling windenergieopwekking per provincie. (windenergie-nieuws.nl) 
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De gegevens uit deze kaart komen overeen met de situatie van 31-12-2013. In de jaren 2014, 2015 en het begin 
van 2016 zijn er windmolens bijgekomen met betrekking tot de ambitie van de provincie Friesland. Wat opvalt 
aan de bovenstaande kaart is dat de windmolens vooral aan de kuststreken van de provincie zijn gevestigd 
waar de meeste wind aanwezig is. Aan de kust van Holwerd staan nog geen grote windturbines, terwijl de 
locatie hiervoor ideaal is. 
 

SWOT-tabel Windenergie 
Strenghts Weaknesses 

 Hoogste opwekking per ruimtelijke eenheid 
door een opwekking van 7.500 kWh. 

 Bekende techniek. 

 Subsidiemogelijkheden. 

 Verliesgevend bij reguliere constructie 
waarbij windmolens puur aan het net 
leveren. 

 Particuliere investering windmolens is niet 
financieel haalbaar. 

 Energieopwekking door fossiele bronnen is 
financieel aantrekkelijker. 

 Zonnepanelen zijn aantrekkelijker voor 
particulieren. 

Opportunities Threats 

 Beleidsambities voor windmolens. 

 Omstandigheden Holwerd zijn zeer gunstig 
voor de plaatsing van windmolens. 

 Not In My Backyard (NIMBY). 

 Ruimtelijke belasting. 

 Plaatsing windmolens in Holwerd kan 
negatieve effecten hebben op de 
vogelstand. 

 Op de Waddenzee mogen geen windmolens 
worden gebouwd. 

  

Figuur 12.3.2.1: Windmolens in FrieslandOngeldige bron opgegeven. 
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12.3.3 ZONNE-ENERGIE 

 
Dit is een energie vorm die oneindig beschikbaar is. Nederland ontvangt per jaar ongeveer 40 keer zoveel 
zonne-energie als het totale energieverbruik in Nederland. Op een horizontaal vlak bedraagt dit per jaar 1000 
kWh per m

2
. Het binnenkomende licht kan zowel direct als diffuus zijn. Diffuus licht is het gevolg van bewolking 

en heeft een aantal van 50 tot 60% van de jaarlijkse instraling in Nederland. De overige 40 tot 50% is direct licht 
wat niet wordt gehinderd. In figuur 12.3.3 is het verschil tussen diffuus en direct licht te zien. 

 
De meest toegepaste methode om zonnestraling om te zetten in energie is 
door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen, ook wel PV-
cellen. Het zonlicht wordt hiermee omgezet in elektriciteit. Een andere 
methode die veel wordt gebruikt is thermische zonne-energie. Hier wordt 
het zonlicht omgezet in warmte met behulp van zonneboilers. Hier zal 
worden ingegaan op de eerste methode waar zonnestraling wordt omgezet 
in elektriciteit met behulp van zonnepanelen. (Agentschap NL, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.3: Diffuus en direct licht (Agentschap NL, 2010) .  

Opbrengst per ruimtelijke eenheid 

 
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de hoeveelheid zonneschijn dat zonnepanelen opvangen, 
wat de opbrengst van het zonnestroom systeem bepaalt. De factoren die hierop invloed hebben zijn: 

 
 De ligging van het dak waar de zonnepanelen op zijn gemonteerd. Bij voorkeur is het dak op het 

Zuiden gericht. Is dat niet mogelijk dan kunnen zonnepanelen ook op daken richting het Oosten en 
Westen worden geplaatst. Dit zal wel een lagere opbrengst opleveren. 

 
 Onder welke hoek de zonnepanelen zijn gemonteerd. In een ideaal scenario is de hoek van het dak 

tussen de 15 en 55 graden. Bij schuine daken is er geen mogelijkheid de hoek te bepalen. Bij platte 
daken kan dat echter wel.  

 
 De hoeveelheid schaduw dat op het dak valt waar de zonnepanelen op zijn gemonteerd. Schaduw 

moet zoveel mogelijk worden vermeden. Schaduw op een van de zonnepanelen kan invloed hebben 
op de gehele string van zonnepanelen (Agentschap NL, 2010). 
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Deze drie factoren hebben dus invloed op de hoeveelheid zonneschijn dat de zonnepanelen ontvangen. Dit 
wordt in het aantal uren volle zon uitgedrukt oftewel het aantal kWh per m

2
. Een eenvoudige berekending voor 

de jaarlijkse opbrengst is: opbrengst (kWh) = uren volle zon x piekvermogen panelen (kWP) x opbrengstfactor. 
In figuur 12.3.3.1 zijn de uren volle zon per jaar in Nederland te zien. Goed is te zien dat het rendabeler is om 
zonnepanelen aan de kust en in het Westen van het land te plaatsen. Gemiddeld hebben zonnepanelen een 
vermogen van 150 tot 200 Watt bij volle zon. Dit staat ook wel bekend als piekvermogen met de eenheid watt 
piek (WP) (Agentschap NL, 2010).  
 
Om de berekening in Holwerd toe te passen wordt van een piekvermogen van 0,2 kWp en een opbrengstfactor 
van 0,73 uitgegaan. Uit de figuur is te halen dat Holwerd 1029 uren volle zon per jaar heeft oftewel 150 
kWh/m

2
. Zonnepanelen in Holwerd kunnen met deze berekening 1029 x 0,2 x 0,73 = 150 kWh zonnestroom/m

2
 

opbrengen (Agentschap NL, 2010). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.3.1: Volle uren zon in Nederland (Agentschap NL, 2010).  
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Aanschaf en exploitatiekosten 

 
Zonnepanelen worden steeds goedkoper waardoor het een populairdere vorm van duurzame energie is 
geworden. Dit komt door de verbetering van de techniek en de toename in de productie van zonnepanelen. 
Daar komt bij kijken dat gewone energie een stuk duurder is geworden. Dit alles zorgt ervoor dat zonne-energie 
een groeiende markt is. In figuur 12.3.3.2 is de dalende lijn te zien van de prijs van zonnepanelen (Agentschap 
NL, 2010). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.3.2: Prijsontwikkeling zonnepanelen (Agentschap NL, 2010).  

 
Zoals vermeld dalen de prijzen van zonnepanelen gestaag. Om een indicatie te geven wat de kosten op het 
moment zijn voor het aanschaffen van zonnepalen is een gemiddelde genomen van de verschillende soorten 
zonnepanelen. Goed is te zien dat het aanschaffen van een groter aantal zonnepanelen een stuk goedkoper is. 
In tabellen 3.2.1 en 3.2.2 zijn de prijzen weergegeven (Agentschap NL, 2010).  
 
Tabel 12.3.3: Gemiddelde kosten zonnepanelen.  

Kosten inclusief btw 3 panelen 6 panelen 12 panelen 

Aanschafprijs (inclusief 
installatie en omvormer) 

€2.100 €3.000 €5.400 

Eenmalige vervanging 
omvormer 

€600 €900 €1.500 

 
Tabel 12.3.3.1: Gemiddelde kosten inclusief watt piek. 

Aantal panelen 
Installatie (€/watt 

piek) 
Materiaal (€/watt 

piek) 
Totaal (€/watt 

piek) 
Totaal (€) 

3 0,49 1,88 2,87 2.100 

10 0,36 1,53 1,89 4.700 

20 0,29 1,36 1,65 8.200 

 
Een ander voordeel van stroom opgewekt door zonnepanelen is dat stroom die niet gebruikt wordt aan het 
elektriciteitsnet wordt geleverd. Ter vergoeding wordt het geldende stroomtarief gehanteerd. Energiebedrijven 
zijn daar wettelijk voor verplicht. Deze regeling geldt in ieder geval tot 2020. Dit kan na 202 vervallen, wat het 
rendement van zonne-energie doet terugnemen. (Kosten en baten van zonnepanelen, 2016) 
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Subsidies 

Er zijn geen landelijke subsidies voor particulieren in 2016. Wel kunnen particulieren een bijdrage krijgen bij de 
aanschaf van zonnepanelen. Deze bijdrage bestaat uit de teruggave van de BTW van de installatie. Dit is dus 
21% van de totale installatiekosten die teruggevorderd kunnen worden.  
 
Daarnaast is er in Friesland de Friese energiepremie. Dit is een lokale subsidie opgezet voor particuliere 
woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Hiermee wil de provincie energieverbruik reducerende 
maatregelen stimuleren. Een bedrag van maximaal €2.800 kan verkregen worden voor energiebesparende 
maatregelen. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid maatregelen die worden gerealiseerd. 

 Eén maatregel: energiepremie €350 
 Twee maatregelen: energiepremie €800 
 Drie maatregelen: energiepremie € 1.500 
 Vier maatregelen: energiepremie €2.800 

 
Ten slotte kunnen woningeigenaren in 2016 ook gebruik maken van de EnergieBespaarlening. Dit is een lening 
met zeer lage rente bij aanschaf van zonnepanelen.  
 
Zakelijk  
Voor deze groep gebruikers zijn er meerdere subsidies en regelingen waar gebruik kan van worden gemaakt bij 
het aanschaffen en instaleren van zonnepanelen. Het grootste deel van deze subsidies zijn een fiscale aftrek. 
Het hangt dus af van de winst die gemaakt wordt of zakelijke ondernemingen in aanmerking komen. Dit zijn de 
volgende regelingen: 

 Kleinschaligheidsaftrek (KIA) 
Dit is een investeringsaftrek. De hoogte van de aftrek hangt af van de grote van de investering.  

 Energie-Investeringsaftrek (EIA) 
De fiscale aftrek voor de EIA bedraagt sinds 1 januari 2016 58%. Om in aanmerking te komen hiervoor 
moet een minimale capaciteit van 25 kW aanwezig zijn. Dit verhoudt zich tot ongeveer 100 
zonnepanelen.  

 Milieu-Investeringsaftrek (MIA) 
Dit is een bijkomende subsidie voor bedrijven met een asbest dak waar de zonnepanelen op worden 
geplaatst. De fiscale aftrek bedraagt 36%.  

 Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 
Dit is een bijkomende subsidie voor bedrijven met een asbest dak waar de zonnepanelen op worden 
geplaatst. De fiscale aftrek bedraagt 75%.  

 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 
Een subsidie voor bedrijven die duurzame energie produceren of gaan produceren. Het is een jaarlijkse 
subsidie die de extra kosten van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom dekt. Een minimale 
capaciteit van 15 kWp moet aanwezig zijn. Dit komt neer op ongeveer 60 zonnepanelen. 

(Subsidie zonnepanelen 2016, 2016) 

Referentieprojecten 

 
In Friesland zijn al enkele projecten bezig met het vergroten van het aantal zonnepanelen en de hoeveelheid 
zonne-energie te laten toenemen.  
 
Zo is in 2015 het project Friesland Zon gecreëerd. Dit is een initiatief van Trineco en het Fûns Skjinne Fryske 
Enerzjy (FSFE) dat het mogelijk maakt voor eigenaren van panden om zonder voorafgaande investeringen 
gebruik te maken van zonne-energie. Dit project maakt duurzame energie toegankelijker omdat normaliter de 
aanschaf van zonnepanelen samen gaat met meerdere investeringen. Door dit project wordt duurzame energie 
en dus ook zonne-energie een stuk toegankelijker. Het is dus een soort lease maatschappij voor zonnepanelen 
met een maandelijkse vergoeding. (Bergsma, 2015) 
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Daarnaast is in Harlingen het eerste zonnepark in Friesland aangelegd onder de naam Zonnepark Harlingen. Het 
is aangelegd op een industrieterrein van 18.412 m

2
. Hierop zijn 3.740 zonnepanelen gerealiseerd. Met dit 

project moet de stad een duurzamer imago krijgen. De doelstelling is om uiteindelijk 10% van het elektrische 
energieverbruik op te wekken met duurzame energietechnieken. Bewoners en bedrijven kunnen zonnepanelen 
in het zonnepark kopen en gebruik maken van de voordelen van zonne-energie.  
(zonneparkharlingen.nl, 2016) 
 
Voor Holwerd zijn dit interessante projecten om in beschouwing te nemen bij het plan Holwerd aan Zee. Zo kan 
een project als Friesland Zon bewoners in Holwerd stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen. Daarnaast 
kan op een oud bedrijventerrein ten Noorden van Holwerd een zonnepark worden aangelegd. Bij het plan om 
een nieuw hotel te realiseren in Holwerd kan de integratie van zonne-energie bij andere projecten een rol 
spelen in het ontwerp van het hotel. Enkele voorbeelden van het integreren van zonne-energie bij bestaande 
gebouwen zijn weergegeven in de figuren 12.3.3.3 en 12.3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.3.3.3: Zonnepanelen als dakpannen (zonneparkharlingen.nl, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.3.3.4: Zonwering met zonnecellen (zonneparkharlingen.nl, 2016). 
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12.3.4 ZONNE-ENERGIE IN NEDERLAND 

 
Het is lastig om aan te geven hoeveel zonnepanelen in Nederland aanwezig zijn. Dit veranderd elke dag en de 
zonnepanelen worden door meerdere bedrijven aangelegd. Wel kan er worden gekeken naar de aantallen 
zonneparken in Nederland. Dit zijn stukken land waar een grote hoeveelheid zonnepanelen zijn aangelegd. In 
figuur 3.2.6 zijn de bestaande en de geplande zonneparken, zowel de zekere als de onzekere, weergegeven. 
Duidelijk moet zijn dat deze afbeelding dateert uit 02-04-2014. Sindsdien zijn de hoeveelheid zonneparken dus 
wel toegenomen. Zo is bijvoorbeeld het zonnepark in Harlingen, waar eerder over vermeld was, niet afgebeeld 
in de figuur omdat deze later gerealiseerd was.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.4: Zonneparken in Nederland. 

 
Goed is te zien dat het grootste aantal zonneparken buiten de Randstad is gerealiseerd. Dit komt omdat er in 
de Randstad te weinig ruimte is voor grote zonneparken. De dichtheid van Nederland zal een grote rol spelen in 
de toekomst van grote zonneparken in Nederland. 
 

SWOT-tabel Zonne-energie 
Strenghts Weaknesses 

 Veel zonuren per jaar door ligging aan de 
kust.  

 Veel ruimte rond Holwerd voor de aanleg 
van zonnepanelen. 

 Grote investering voor een klein budget.  

 Neemt veel ruimte in beslag. 

Opportunities Threats 

 Aanleg van een zonnepark op Ameland als 
referentieproject.  

 De kosten gaan door de verbetering van de 
techniek omlaag. 

 Landelijke particuliere subsidie is 
verdwenen.  

 Techniek verbeterd nog elke jaar. 
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12.3.5 ALGENTEELT 

 
Algenteelt voor energiewinning is een relatief nieuwe energieproductietechniek. Algen bevatten biologische 
oliën die kunnen worden omgezet in energie. Naast biobrandstoffen worden algen ook toegepast in de 
voedingsindustrie en de farmaceutische industrie (Sijmons, 2014).  

Opbrengst per ruimtelijke eenheid 

 
Algen hebben met een potentiële energieopbrengst van 20mJ per droge kilo algen een energiepotentie die 
gelijk staat aan die van bruinkool. Het kost echter wel 4mJ aan energie om 1 droge kilogram te kweken. De 
energie return on investment is 5:1, welke aanzienlijk lager is dan die van conventionele brandstoffen, maar in 
verhouding staat tot onconventionele brandstoffen zoals het winnen van olie uit teerzand (Sijmons, 2014). 
 
Met oog op de huidige techniek verwachten onderzoekers dat in 2025 fotobioreactoren ongeveer 30 tot 70 ton 
droge alg per hectare kunnen produceren op jaarbasis. Fotobioreactoren zijn doorzichtige buizen, waar water 
met algen doorheen stroomt, welke zijn voorzien van voedingsstoffen. Uitgaande van een gemiddelde 
energieopbrengst van 50 ton per hectare, wat gelijk staat aan een bruto opwekking van 1000gj/ (277.777kWh) 
en een netto opwekking van 800gj (222.222kWh), is de opwekking niet bijzonder hoog in vergelijking met de 
energieopwekking van een 100 meter hoge windmolen die op jaarbasis 23.760gj energie opwekt (Sijmons, 
2014). 
 
Echter zijn algen in vergelijking tot andere middelen om biobrandstoffen te maken aanzienlijk efficiënter door 
het hoge oliegehalte van de alg. Om de brandstofvoorziening van 1.000.000 Nederlanders te dekken is een 
gebied van 36.000 hectare aan fotobioreactoren nodig(Sijmons, 2014). 

Aanschaf en exploitatiekosten 

 
Het kweken van algen voor massaproductie zit momenteel nog voor een groot deel in de experimentele fase. 
Om de kosten en de opbrengst van de algen te bepalen is gebruik gemaakt van gegevens van het Algueparc van 
de Universiteit van Wageningen. Met metingen van 7 algenproductiesystemen in Nederland heeft Wageningen 
UR aangetoond dat de productiekosten voor 1kg droge algen aanzienlijk verschillen per productietechniek 
(energienieuws.info).  
 
Het goedkoopste en meest toegepaste productiemodel is de racewayvijver, echter kost het produceren van 1 
kilogram droge alg met dit systeem rond de €6. Een andere methode om algen te kweken is het vlakke 
plaatsysteem. De kosten voor het produceren van 1 kg algen bij dit systeem bedragen €2,26. Er zit nog rek in 
het verlagen van deze productiekosten. De genoemde kostprijzen zijn de prijzen van Wageningen UR, 
doorgerekend naar een opstelling van 100 ha sinds algenproductie goedkoper is per kg op een groot 
schaalniveau (energienieuws.info). 
 
De componenten waaruit algen bestaan dient de producent te scheiden. Dit zijn onder andere eiwitten, vetten, 
koolwaterstoffen en vitaminen. Het zuiveren en scheiden van algen, evenals deze te verwerken tot nuttige 
stoffen als biobrandstoffen kost circa €1 tot €1,50 per kilogram. Ook hierin zijn nog efficiëntiestappen te 
winnen om de kostprijs verder te drukken. In 2025 kan de kostprijs voor het produceren van algen rond de €2 
liggen volgens professor Wijssel van de Universiteit van Wageningen. De Mediterrane landen bieden echter een 
betere uitkomst dan Nederland door de hoge arbeidslasten en een gebrek aan een hoge zonintensiteit in ons 
land. In de genoemde prijzen zijn kosten voor infrastructuur, personeel en energie meegenomen 
(energienieuws.info).  
 
Met betrekking tot de opbrengsten is de kostprijs voor één kilogram biokerosine circa €2. Dit is ongeveer gelijk 
aan de kostprijs in het jaar 2025. Bij deze toepassing is de waarde van een kilogram alg dus €2 en nauwelijks 
winstgevend, tot er op zeer grote schaal wordt geproduceerd. De waarde van meervoudige vetzuren leveren 
echter €10.000 tot €100.000 op per ton, waardoor de algen ongeveer €8 per kilogram waard kunnen zijn 
(energienieuws.info).  
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Subsidies 

 
De teelt van algen kan door een overheid worden gesubsidieerd, echter valt het kweken van algen niet onder 
de SDE+. Wel hebben bedrijven die willen starten met de productie van algen recht op de Milieu-
investeringsaftrek. Om het initiatief te starten kan een dergelijke onderneming ook gebruiken maken van de 
MKB+ regeling onder de noemer van innovatiekrediet. Deze subsidies zijn projectafhankelijk. Voor de 
laatstgenoemde is het budget dat het Rijk verstrekt op jaarbasis €60.000.000 voor het opstarten van een 
onderneming (rvo.nl 3). 
 
Met de VAMIL regeling heeft de investeerder de mogelijkheid om 36% van de kosten van de totale investering 
af te trekken en tot 75% van de investering op een gewenst moment af te schrijven. Een select aantal van 270 
bedrijfsprocessen komen in aanmerking voor deze regeling. Een aantal van deze bedrijfsprocessen die in 
aanmerking komen voor deze regeling zijn: algenkweek, algenvergisting en waterzuivering door algen. Een 
investering komt op deze lijst te staan als deze aantoonbare milieuwinst oplevert (rvo.nl 4). 

Ontwikkelingenen Imago 

 
Imago 
Om één kg alg te telen is ongeveer 0,75 liter water nodig waarbij ongeveer 1,8 kilogram CO2 vrijkomt. In 
tegenstelling tot reguliere energiegewassen die bijna 3300 liter nodig hebben. Deze gewassen zorgen eveneens 
voor het platbranden van oerwouden en zijn een van de oorzaken van honger in de derde wereld, waardoor 
algen op termijn een betere investering zijn voor biobrandstof. Algen hebben een watersamenstelling nodig 
van ongeveer 7% stikstof en 1% fosfor om te groeien. Als heel Europa van biobrandstoffen dient te worden 
voorzien dan moeten deze voedingsstoffen worden gerecycled uit afvalstromen die rijk zijn aan nutriënten 
zoals water uit AWZI’s (kennislink.nl 2).  
 
De productie van algen bedraagt wereldwijd circa 10.000 tot 20.000kg droge stof per jaar. Echter gebruiken de 
producenten deze algen alleen om hoogwaardige vetzuren en pigmenten uit te winnen. De waarde voor deze 
stoffen is aanzienlijk hoger dan die van biobrandstoffen en algen kunnen zich nog niet meten met de 
toepassing van palmolie. Dit wordt namelijk voor €0,50 per kilogram verkocht. Algen worden daardoor met 
recht een energiebron van de toekomst genoemd (kennislink.nl 2). 
 
Ontwikkelingen 
Om biobrandstoffen uit algen een werkelijkheid te maken zijn meerdere stappen nodig. De voornaamste is het 
verlagen van de productiekosten en de energiebehoefte voor de productie. Om dit te realiseren moet de hele 
keten onder de loep worden genomen. Algen groeien op zonlicht, CO2, water en fosfor. In relatie tot efficiëntie 
wordt gekeken naar penicilline. Dit is een product dat wordt gewonnen uit schimmels en werkt als antibiotica. 
De schimmels van nu produceren ongeveer 50x zoveel penicilline als die van 50 jaar geleden (kennislink.nl 2). 
Over de kennis van algen en hun aanmaak van triglyceride is nog teveel onbekend. Indien algen onder 
suboptimale omstandigheden moeten groeien, maken algen lipiden aan welke minder geschikt zijn voor 
biobrandstoffen en andere stoffen (kennislink.nl 2). 
 
Genetische modificatie van algen is ook nodig voor een rendabele productie. Microalgen hebben vaak een 
dikke celwand, waardoor veel energie nodig is om olie uit deze organismen te extraheren. Het winnen van olie 
uit algen gaat met behulp van grote centrifuges die de olie uit de algen persen en daarbij de overige stoffen die 
in de algen zitten in kwaliteit doen afnemen. Er zijn echter soorten met een dunnere celwand die olie zelf 
uitscheiden. Deze eigenschappen dienen te worden verenigd in een algensoort met genetische modificatie om 
het productieproces efficiënter en energiearmer te laten verlopen. De ideale alg is in figuur 12.3.5 
weergegeven (kennislink.nl 2). 
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Onderzoekers verwachten dat het nog minimaal 10 jaar gaat duren voordat producten uit algen op grote en 
duurzame schaal kunnen worden geproduceerd. Tot die tijd is er onderzoek nodig naar algen en kunnen 
hoogwaardige producten tegen een hoog rendement worden verkocht aan de voedingsindustrie  
(kennislink.nl 2).  

Referentieprojecten 

 
In Friesland staat de algenboerderij van Kelstein. Dit is een bedrijf dat zich inzet om landbouw te realiseren met 
gesloten kringlopen. Daarbij staat de melkproductie, biogasproductie en de integratie van algenteelt in het 
proces centraal. De algenboerderij onderzoekt nieuwe afzetmarkten voor de afzet van algenbiomassa. Daarbij 
staat het raffinageproject en extraheren van zoetwateralgen centraal. Momenteel richt de algenboerderij zich 
vooral op het scheiden van de nuttige stoffen die algen produceren tijdens het extraheerproces, zodat de 
algenmassa multifunctioneel kan worden ingezet. Het bedrijf zet zich ook in om het bioraffinageproces te 
verbeteren en te verduurzamen door uitsluitend gebruik te maken van natuurlijke bronnen (kelstein.nl).  
 
Het derde doel van de algenboerderij is om de reststromen die vrijkomen bij de veeteelt te hergebruiken om 
algen mee te kweken. De algenboerderij staat aangesloten op de WKK van de veeboerderij van Kelstein en op 
de uitlaatgaspijpen van de boerderij voor warmte en voedingsstoffen. Om algen te kweken heeft Kelstein een 
algenkweek productie installatie gebouwd die zowel gebruik maakt van zonlicht als LED licht. Hierdoor kan het 
24 uur per dag algen kweken. Dit is tegelijkertijd ook de grootste LED algeninstallatie ter wereld. Om het 
project te realiseren ontving Kelstein €5.000,000 subsidie (kelstein.nl).  
 
Om werkgelegenheid in Holwerd te creëren kan een dergelijke algenkwekerij ook in Holwerd worden gebouwd. 
Waarbij deze kan voorzien in de algemene kennis over algen en daarbij rendabele toepassingen van algen 
analyseren en het productieproces verbeteren.  
 

SWOT-tabel Algenteelt 
Strenghts Weaknesses 

 Andere toepassingen dan energie zijn 
winstgevend bij de productie van algen. 

 Algen hebben de potentie om een veel 
hogere energiedichtheid te hebben dan 
andere organische bronnen. 

 Er is vraag voor alg gebaseerde producten. 

 Ontwikkeling is nodig voor grootschalige 
productie.  

 De techniek heeft veel ruimte nodig voor 
een aanzienlijke productie. 

Opportunities Threats 

 Het gebruik van algen is innovatief. 

 Subsidie en financieringsmogelijkheden om 
teelt alg efficiënter te maken. 

 Biologische ontwikkeling kan hard gaan. 

 Infecties. 

 Goedkopere productie in Mediteraanse 
landen. 

 Algen hebben fosfor nodig, wat een alsmaar 
schaarser wordende grondstof is. 

Figuur 12.3.5: De ideale micro alg (kennislink.nl 2). 
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12.3.6 ZEEWIERTEELT 

 
Biomassa is in Nederland een belangrijke duurzame energiebron. Er wordt verwacht dat deze energiebron 
vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt gaat worden. Nederland is hier momenteel alleen nog niet klaar 
voor. De teelt van zeewier als biomassa productie is daarom een goed alternatief. Er is veel ruimte in de 
Noordzee en het is te combineren met allerlei andere gebruiksfuncties. Denk hierbij aan de offshore 
windparken en de kweek van vissen en schelpdieren in open water (Swinkels).  
 
Zeewieren komen overal in de wereld voor en worden al in meerdere landen geteeld. Het behoort tot de lagere 
planten

1
 en het heeft niet zoals bij de meeste planten altijd wortels en een steel. De zeewier bestaat soms 

alleen uit het blad, waardoor deze plant geen bodem nodig heeft om te groeien en los drijft in de zee 
(Swinkels). Maar in de meeste gevallen hebben de wieren een wortelachtig aanhechtingsorgaan waarmee het 
zich kan hechten aan een massieve ondergrond, zoals rotsen. Andere namen voor zeewier zijn mariene algen of 
macro algen en het zijn kort door de bocht grote algen die in zout water voorkomen. Zeewieren zijn ontzettend 
flexibel en kunnen in veel (ruige) omstandigheden leven (Stichting Zeewierwijzer).  
 
Bij zeewierteelt gaat het simpelweg om het telen en het oogsten van zeewier die door een bepaalde 
constructie op hun plek blijven. De constructie zorgt ervoor dat de wieren op hun natuurlijke dieptes blijven. Er 
zijn twee constructies die gebruikt worden vlakbij de kustlijn. De zeewieren zitten vast aan lijnen of netten die 
met behulp van boeien op de plek blijven of zijn direct bevestigd aan de bodem (Swinkels), zie figuur 12.3.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.3.6: Voorbeeld kleinschalige teeltmethode (Swinkels) 

Voor grootschalige zeewierteelt is het belangrijk om alleen zeewiersoorten te gebruiken die in de omgeving 
voorkomen, zodat de natuurlijke omgeving niet wordt verstoord. In de Noordzee zijn er al verschillende 
zeewiersoorten mogelijk voor het telen (Swinkels).  
  

                                                                 
1
 Lagere planten vermenigvuldigen zich met sporen of door deling. Hogere planten planten zich voort met 

behulp van zaden (Dahmen & Heine, 2016).  
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Er bestaat momenteel wel al grootschalige zeewierteelt near-shore en offshore lijnteelt. Maar omdat deze niet 
produceren voor biomassa maar zeewier voor consumptie verkopen, is er geen voorbeeld die laat zien of het 
rendabel is. Wel zijn er schattingen gemaakt die laten zien dat offshore lijnenteelt waarschijnlijk niet rendabel 
is. Dit komt door de hoge investeringskosten voor het teeltsysteem (Swinkels). Wel is het mogelijk om zeewier 
te telen in een riviermonding. Dit komt doordat de wieren gebruik maken van het fosfaatrijk rivierwater. Ook 
kan het eventueel gecombineerd worden met de kweek van vissen en schelpdieren (Wageningen UR, 2012). Dit 
komt omdat de afvalstoffen van de vis- en schelpdierenweek gebruikt kunnen worden als voedingsstoffen voor 
zeewieren. Zeewieren nemen dit door de bladeren op en zo krijgen afvalstoffen weer een nieuwe functie 
(Streeff).  

Opbrengst per ruimtelijke eenheid m
2
/ha 

 
Er is berekend dat als eentiende (vijfduizend vierkante kilometer) van de Nederlandse Noordzee zou worden 
gebruikt voor zeewierteelt, dan zou er 350 petajoule (PJ) aan energie kunnen worden geoogst. Omgerekend is 
dit 70 megajoule (MJ) per vierkante meter en 700.000 MJ per hectare (Trommelen, 2015). 

Aanschaf, exploitatie kosten en subsidies 

 
Bij het produceren wordt er uiteraard ook energie verbruikt. Hoeveel dit is, is niet bekend. 
Wel zijn er projecten bekend die gesubsidieerd worden door bijvoorbeeld de EU. Dit is het geval met een 
project van Hortimare en OceanFuel Ltd genaamd AT-SEA. Over het algemeen zijn investeerders nog 
afwachtend en zal een subsidie niet makkelijk te krijgen zijn. Overigens zal er voor grootschalige zeewierteelt 
sneller subsidies te vinden zijn. Horizon 2020 is een programma van de Europese Commissie die onderzoek en 
innovatie wat betreft klimaatverandering, voedselveiligheid en duurzame energie stimuleert. Een tweede 
subsidiemogelijkheid is de JTI BioBased Industries. Dit bevat een budget van 3.7 miljard tot 2020 (Verschoor & 
Zevenboom, 2014).  

Referentieproject 

 

Er is een Proefboerderij 10 kilometer van Texel vandaan waar offshore zeewier wordt geteeld. Dit is een 
initiatief van Stichting Noordzeeboerderij. De bedoeling is om uiteindelijk een manier te vinden om op een 
duurzame manier zeewier te telen. Op 5 juni 2014 waren de eerste zeewieren geteeld. Deze hebben 6 
maanden de tijd gehad om te groeien in het water. Hierbij zijn twee soorten teeltmodules gebruikt. Bij de een 
groeien de wieren aan een 50 meter lange lijn en bij de ander groeien de wieren aan een rond frame met een 5 
meter doorsnede. Deze zeewieren hangen op ongeveer anderhalve tot twee meter diepte (Stichting 
Noordzeeboerderij, 2014).  
 
  
 

SWOT-tabel Zeewierteelt 
Strenghts Weaknesses 

 Zeewieren zijn ontzettend flexibel en 
kunnen in veel (ruige) omstandigheden 
leven. 

 Het produceert veel en snel biomassa voor 
energiewinning. 

 Hoge investeringskosten voor het 
teeltsysteem. 

Opportunities Threats 

 In combinatie met allerlei andere 
gebruiksfuncties: offshore windparken, 
kweek van vis- en schelpdierenkweek. 

 In de Noordzee zijn er meerdere 
zeewiersoorten mogelijk voor het telen. 

 Rendabiliteit is moeilijk te bepalen doordat 
er geen voorbeelden zijn. 

 Subsidies zijn moeilijk te krijgen voor 
kleinschaligere zeewierteelt. 
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12.3.7 BIOBASED ECONOMY/BIOMASSA  

 
Biobased economy kan een enorme bijdrage leveren aan het oplossen van het wereldwijde energie probleem. 
Alle biobased materialen gaan aanzienlijk langer mee en ze leveren een bijdrage aan het verminderen van de 
CO2-emissies.  
 
Het is echter nog een opgave om biobased materialen of biomassa ook duurzaam te houden. Duurzaam wordt 
gezien wanneer iets van begin tot eind geen of weinig negatieve effecten op onze planeet heeft. Of biomassa 
daadwerkelijk duurzaam is hangt af van land tot land en regio tot regio. In het ene land kan een gewas 
gemakkelijk groeien terwijl in een ander land het gewas niet of nauwelijks kan groeien. Daarom moet men 
oppassen dat een land geen gewassen gaat telen die er niet thuis horen. Zo voorkomt men ook nog meer 
uitdunning van onze biodiversiteit (van der Hoeven, 2007). 
 
Bio-energie is groene energie omdat het duurzaam is. Bio-energie raakt niet op in tegenstelling tot fossiele 
brandstoffen. Ook is bio-energie klimaatneutraal, de CO2 die vrijkomt uit de verbranding, vergisting of 
vergassing draagt niet bij aan de klimaatverandering (milieucentraal, 2016). Het afvalmateriaal van een levend 
of een recent gestorven organisme (gewassen) wordt biomassa genoemd. Tevens kan het dierlijk (mest) of 
menselijk (rioolbagger) materiaal bevatten (EON, 2016). 
 
Energie transitie door middel van biobased economy in Holwerd 
De energie transitie is de omschakeling van ons globale energie gebruik. Nu komt 80% van onze energie van 
fossiele brandstoffen. De opwarming van de aarde, oorlogen en economische delicten hebben gemeen dat 
fossiele brandstoffen vaak ten grondslag liggen. De grondstoffen hiervan zijn tevens aan het opraken. Al deze 
factoren maken het duidelijk dat er een energietransitie nodig is. Deze transitie zal meerdere decennia duren. 
De bedoeling is dat in 2050 het grootste gedeelte duurzame energie betreft. Hierbij moet men denken aan zon, 
wind, water en biobased materialen. In dit hoofdstuk zal er worden gekeken naar de mogelijkheden in en 
rondom Holwerd om biobased materialen te gebruiken voor de energietransitie. 

Methodes en opbrengst 

 
De biobased economy is groot en omvat meer dan alleen de energietransitie. Omdat het hier enkel om de 
energietransitie gaat door middel van biobased economy wordt niet uitgeweken naar het alomvattende 
biobased economy.  

De voornaamste gewassen die in Nederland worden gebruikt als biomassa zijn: 

- Aardappelen   bio-ethanol 
- Algen    olie  
- Bamboe   droge stof 
- Deder   olie 
- Graan en stro  bio-ethanol 
- Hennep    olie en droge stof 
- Hooi    bio-ethanol 
- Hout    droge stof 
- Koolzaad  olie  
- Maïs    vergisting en bio-ethanol 
- Miscanthus  droge stof  
- Suikerbieten   bio-ethanol 

 
Enkel de gewassen die voor Holwerd interessant zijn worden verder in dit hoofdstuk beschreven.  
 
Droog hout  
Deze methode is de oudste en meest simpele methode in de biobased economy met betrekking tot 
energietransitie. De biomassa die hiervoor wordt gebruikt is droog hout. Dit is veelal houtafval zoals pallets en 
houtsnippers. Het biomassa wordt verbrand zodat er hitte vrijkomt die energie kan opwekken. 
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Opbrengsten droog hout 
Wat zijn de opbrengsten van zo’n verbrandingsinstallatie? Een pilotproject in Friesland had de volgende 
uitkomsten: 

- Kosten: € 10 per m
3
 met een jaarlijks verbruik van 4400m

3
 verse houtsnippers. Salariskosten €20.800 

per jaar. Totaal = €44000 + €20.800 = €64.800 aan kosten 
- Energieopbrengsten: 2600 megawattuur per jaar. Voor één megawattuur is 113.6 m

3
 aardgas nodig. 

Totaal = 295.360 m
3
 aardgas bespaart met een prijs van €0.5/m3 = €590.720 

Ongeldige bron opgegeven. 
 
Koolzaad  
Voor koolzaad zijn er twee soorten te onderscheiden: winterkoolzaad en zomerkoolzaad. Momenteel komt in 
Nederland vooral de teelt van winterkoolzaad voor. De zaadopbrengst van winterkoolzaad ligt dan ook hoger. 
Hoewel de laatste jaren de zomerkoolzaad aan een opmars bezig is door de lagere teeltkosten, inpassing 
bouwplan en mindere problemen van slakken. 
Koolzaad wordt vooral ingezet voor de productie van puur plantaardig olie (PPO). PPO wordt verkregen door de 
zaadkorrels van koolzaad koud te persen. Uit deze zaadkorrels vloeit dan de plantaardige olie uit de 
persmachine. (Agriholland, 2016) 
 
Opbrengsten Koolzaad 
 Tabel 12.3.7: Bruto energie productie van koolzaad. (van der Voort et al., 2008) 

Variant   Biobr. Electr. 
Warmte 

netto 
Biobr. Electr. 

Warmte 
benut 

Totaal 

   Kg/ha kWh/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha 

1 Koolzaad biodiesel 1531 0 0 65.7 0 0 65.7 
2 Koolzaad + resten 1531 3421 16.6 65.7 32.5 0 98.2 

3 Koolzaad 
+ resten 
en stro 

1531 7061 34.4 65.7 67.1 0 132.7 

 
Massabieten 
Vergelijkbaar aan de suikerbiet kunnen ook massabieten worden geteeld. Deze bieten worden enkel geteeld 
met als doel zoveel mogelijk biomassa te krijgen. Door deze hoge massa zijn ze zeer interessant voor de 
covergisting (mestbewerking). (van der Voort et al., 2008) 
 
Opbrengst massabieten 
Tabel 12.3.7.1: Bruto energie productie van massabieten. (van der Voort et al., 2008) 

Variant   Biobr. Electr. 
Warmte 

netto 
Biobr. Electr. 

Warmte 
benut 

Totaal 

   Kg/ha kWh/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha 

1 Massabiet covergisting / 23081 118.7 / 219.3 0 219.3 

 
Maïs 
Maïs kan worden gebruikt voor de vergisting en de productie van ethanol. Ethanol is buiten de gekende 
toepassing in alcoholische dranken zeer bruikbaar als brandstof. Maïs is echter niet rendabel om gebruikt te 
worden als bio-ethanol. De vergisting van maïs kan een netto energie opleveren. Dit wil zeggen dat het minder 
energie kost om maïs te telen dan de energie die het opbrengt door vergisting.  
Vergisting werkt als volgt: 

- Bacteriën breken organische stoffen (suikers, koolhydraten en mest) af. 
- Doordat de bacteriën de stoffen ‘eten’ produceren zij ethanol of methaan. 
- Het is belangrijk een constante temperatuur aan te houden. De optimale temperatuur voor de 

bacteriën ligt tussen de 20 en 55 graden Celsius. 
- Belangrijk punt is om geen zuurstof bij de bacteriën te laten komen. Anders produceren ze CO2 en 

water in plaats van ethanol of methaan.  
- De gassen (ethanol en methaan) stijgen op en kunnen worden afgetapt om daarna als brandstof te 

gebruiken. Door de warmte in de tank verdampt er water wat eerst gescheiden dient te worden van 
het gas.(Wikimobi, 2016) 

De bacteriën ‘eten’ niet alles op en blijft er dus een residu over. Dit residu kan worden gebruikt als mest. 
Opbrengsten Mais 
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Tabel 12.3.7.2: Bruto energie productie en biogasopbrengst van maïs. (van der Voort et al., 2008) 

Variant   Biobr. Electr. 
Warmte 

netto 
Biobr. Electr. 

Warmte 
benut 

Totaal 

   Kg/ha 
kWh/h

a 
GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha GJ/ha 

1 Korrelmaïs Ethanol 2562 0 0 83.7 0 0 83.7 
2 Korrelmaïs + resten 2562 2149 11.1 83.7 20.4 12.4 116.6 

3 Korrelmaïs 
+ resten 
en stro 

2562 11235 55.3 83.7 106.7 12.4 202.9 

4 Maïs 
Co-

vergisting 
/ 16958 87.2 / 161.1 0 161.1 

Biogasopbrengst 

Opbrengst Methaangas Electriciteit Opbrengst zonder kosten 

 In kg ds/ha 
Kg org. 
ds/ha 

Opbr. M3/kg kWh/ha EUR/kg ds EUR/ha 

Maïs 18.000 17.226 5.167 20.050 0.16 2.947 

 

Aanschaf en exploitatiekosten 

 
Het is in Nederland in vergelijking met andere landen moeilijker om rendabel energiegewassen te telen. De 
landbouwgrond is schaars en dus ook duurder. Verder ziet het toekomstbeeld met betrekking tot claims op de 
gronden er niet goed uit voor de productie van biomassa. Dit komt doordat woningbouw, infrastructuur, 
recreatie en natuur ook een stempel in ons landschap willen drukken. Doordat Holwerd aan water komt te 
liggen zal er tevens naar gewassen moeten worden gekeken die tegen zeer natte gronden kunnen.  
De in dit hoofdstuk genoemde gewassen, met uitzondering van droog hout, zijn eerste generatie 
biobrandstoffen.  
 
Nederland zet liever in op tweede en derde generatie biobrandstoffen. Bijkomend voordeel van deze 2 
laatstgenoemde generaties is dat ze niet gebruikt worden voor de voedingsindustrie.  
Al deze zaken opgeteld maakt het niet rendabel om in of rond Holwerd biomassa te produceren. Er zal meer 
ingezet moeten worden op de natte omstandigheden om de toekomstvisie van Holwerd aan Zee eer aan te 
doen.  
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SWOT-tabel Biobased economy/ Biomass 
Strenghts Weaknesses 
Verbranding droog hout: 

 Gemakkelijk in gebruik. 

 Lage kosten. 

 Afval wordt brandstof. 
Maïs: 

 Bruikbare residuen. 

 Kan voor meerdere toepassingen worden 
gebruikt. 

 Zowel snijmaïs als energiemaïs kunnen 
worden gebruikt als biomassa. 

Massabieten:  

 Veel massa aan organische droge stof. 

 Zeer interessant voor de covergisting. 
Koolzaad: 

 Winterkoolzaad heeft een hoge 
zaadopbrengst. 

 Bruikbare residu. 

 Zeer geschikt voor PPO. 

 Gemakkelijk te gebruiken. 

Verbranding droog hout: 

 Geen bruikbaar residu. 

 Holwerd wordt een natte plek waardoor 
veel organisch materiaal onbruikbaar wordt 
voor deze toepassing. 

Maïs: 

 Nog niet rendabel voor productie van bio-
ethanol. 

Massabieten: 

 Moeilijker te telen dan voederbieten. 

 Moet nog verder worden onderzocht om 
daadwerkelijk in massaproductie te nemen. 

Koolzaad: 

 Zomerkoolzaad heeft een lage 
zaadopbrengst. 

 Problemen met slakken. 

Opportunities Threats 

 Nederlandse boeren kunnen deze 
biomassa’s goed telen. 

 Doordat Holwerd geen grote 
inwonersaantallen heeft kunnen de 
bewoners worden voorzien van energie 
door de biomassa’s als grondstof. 

 Landbouwgrond kan optimaal benut 
worden. 

 Koolzaad en hout kan worden gezien als 
tweede generatie biomassa. 

 Herkomst van het hout moet goed worden 
gecontroleerd. 

 Biomassa uit droog hout concurreert met 
het duurzaam hergebruik van materialen. 

 Maïs wordt veel gebruikt voor de 
voedingsindustrie. 

 Lage prijzen van fossiele brandstoffen 
houden momenteel de teelt van biomassa 
tegen. 

 Stijgende bevolkingsgroei waardoor de 
claims op gronden vaak worden ‘overruled’ 
door woningen, recreatie etc. 

 In andere landen is de teelt t.b.v. biomassa 
veel goedkoper. 
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12.3.8 GETIJDENENERGIE 

 
Getijdenenergie is de energie die in de beweging van het water zit dat veroorzaakt wordt door getijden. Het 
voordeel van getijdenenergie ten opzichte van golfenergie is dat een verandering in getijden voorspelbaar 
plaatsvindt, de ‘golflengte’ groot is en de installaties meestal aan land kunnen worden geplaatst. De mogelijke 
nadelen van een getijdencentrale zijn te voelen bij stormgevoelige kustgebieden en als er negatieve 
milieueffecten tot stand worden gebracht. Dit laatste was het geval bij een getijdencentrale die in de 
Oosterschelde zou komen. De effecten werden van tevoren voorspeld en de constructie werd daarom 
afgeraden (Tans, 2006). 
 
Getijdenenergie kan onderverdeeld worden in kinetische energie (stroming) en potentiële energie 
(hoogteverschil). Bij stroming wordt er elektriciteit gehaald uit de beweging van het water door eb en vloed. 
Hier kan gebruikt gemaakt worden van turbines. Er zijn twee typen turbines: horizontale-as propellerturbines 
en verticale-as propellerturbines. Dit is vergelijkbaar met windmolens. Bij het hoogteverschil wordt bij vloed 
het stijgende water opgevangen in een stuwmeer. Bij eb wordt het water teruggeleid, waardoor turbines 
worden aangedreven. Dit is vergelijkbaar met stuwmeren in de bergen (Stoop, 2009).  

Opbrengst per ruimtelijke eenheid 

 
Het winnen van getijdenenergie is nog niet ver ontwikkeld. Dit betekent dat op veel plekken een 
getijdencentrale niet rendabel is. Nederland ligt mooi aan zee, maar de juiste omstandigheden om energie te 
winnen zijn er nauwelijks. Het getijdenverschil is te klein, waardoor ook de stroming te zwak is. Ook moet er 
goed over nagedacht worden of het halen van energie uit de zee een verandering tot stand kan brengen. Hoe 
minimaal de verandering ook is, elke verandering in sterkte en richting van stromingen kunnen wijzigingen in 
sedimenttransport teweeg brengen. Dit kan mogelijke effecten hebben op flora en fauna. Wel worden er in de 
Westerschelde nog steeds proeven gedaan met getijdenstroming. De mogelijkheid om dit in de Waddenzee toe 
te passen zijn er eigenlijk niet. De ligging van Ameland voor Holwerd beperkt deze mogelijkheid. Daarbij is het 
ook te ondiep om dit toe te kunnen passen (Stoop, 2009). Dit laatste geldt al helemaal als een getijdencentrale 
tussen de Wadden zou worden toegepast (Stichting Nautin, 2015). Wel zou een stuk voor de kust een 
mogelijkheid zijn. Zo is er in 2015 voor de kust van Texel al een kleine centrale geplaatst. Bij tests leverde dit 
200 kilowatt op. Dit is genoeg voor ongeveer 50 huishoudens op Texel  
(Internet Connections BV, 2014). 

Aanschaf en exploitatiekosten en subsidies 

 
Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie van 100.000 euro weggegeven aan een project die 
getijdenenergie opwekt in de Grevelingendam. Het doel hiervan is om turbines uit te proberen waarbij vissen 
niet doodgaan (Omroep Zeeland, 2015).  
 
Een van de belangrijkste subsidies in Nederland is de Schaderegeling. Het doel hiervan is het stimuleren van de 
productie van duurzame energie. De basisbedragen voor SDE+ 2016 waaronder eventueel getijdenenergie kan 
vallen: 
 

Categorie 
Hernieuwbare 
energie vorm 

Basisbedrag 
[€/kWh] 

Basisprijs 
[€/kWh] 

Voorlopig 
Correctie 

bedrag 2016 
[€/kWh] 

Vollasturen 
per jaar 

Waterkracht, valhoogte ≥ 50 
cm 

Elektriciteit Vrije categorie 0,039 0,042 5700 

Vrije stromingsenergie, 
valhoogte < 50 cm 

(waaronder golfenergie) 
Elektriciteit Vrije categorie 0,039 0,042 3700 
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Referentieprojecten 

 
Een voorbeeld uit de praktijk is de Seagen, zie figuur 3.6.1. Dit is een stromingsturbine met horizontale as en 
twee rotoren aan één pijler. De Seagen is ontwikkeld door het Britse Marine Current Turbines Ltd. Een ander 
voorbeeld is een getijdenstuwmeer, zie figuur 3.6.2. Deze staat bij Saint Malo in Bretagne, Frankrijk. Hierbij is 
een dam in de monding van de rivier de Rance gebouwd (Stoop, 2009). 

 

 

 

Figuur 3.6.1: Getijdenstuw Bretagne (Stoop, 2009)             Figuur 3.6.2: Seagen stromingsturbine (Stoop, 2009)    

 
  

SWOT-tabel Getijdenenergie 
Strenghts Weaknesses 

 Verandering in getijden zijn voorspelbaar in 
tegenstelling tot zonne-energie en 
windenergie. 

 De Waddenzee is te ondiep voor een 
getijdencentrale. 

Opportunities Threats 

 Nederland ligt aan zee. 

 Bij Texel is een kleine centrale die tot nu toe 
goed werkt. 

 Getijdencentrales kunnen gevoelig zijn bij 
stormgevoelige kustgebieden. 

 Het kan negatieve milieueffecten tot stand 
brengen. 

 Het winnen van getijdenenergie is nog niet 
ver ontwikkeld: op veel plekken is een 
getijdencentrale niet rendabel. 

 Het getijdenverschil in Nederland is klein. 
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12.3.9 OSMOSE-ENERGIE 

 
Osmose- energie, ook wel Blauwe energie, is de verzamel term voor de energie die door middel van osmose 
wordt opgewekt. Osmose is het proces wat ontstaat zodra twee oplossingen (bijvoorbeeld zoet- en zoutwater) 
met elkaar vermengd raken (Brauns, 2009).  
 
De opgeloste deeltjes in de twee concentraties zullen na de menging zichzelf automatisch verspreiden met als 
doel een homogene oplossing binnen het beschikbare volume te creëren. Aangezien dit proces automatisch 
start betekent ook dat er bij dit proces energie vrij komt. Het mengen van zout- en zoetwater is een exotherm 
proces; bij het proces komt warmte vrij (energie). Maar door de grote hoeveelheid en het grote oppervlak waar 
dit zich natuurlijk afspeelt, is de energie nog nauwelijks op te merken. De potentie van Blauwe Energie is dus 
enorm maar helaas is het nog niet eenvoudig de meng-energie nuttig te gebruiken. 
Als de Blauwe Energie centrales in de toekomst kosteneffectief worden, dan ligt er zeker in de waterrijke 
landen een mooi aandeel in de energiemix voor het grijpen (Brauns, 2009).  
 
Er bestaan momenteel twee methodes om energie op te wekken uit het mengen van zout- en zoetwater.  
De eerste techniek is de Pressure Retarded Osmosis techniek en is gebaseerd op het natuurlijke proces van 
osmose. Bij deze techniek worden de twee concentraties water van elkaar gescheiden door middel van een 
membraan wat ondoorlatend is voor opgeloste stoffen zoals in dit geval zout. Zoet water kan wel door het 
membraan stromen, en er ontstaat door dit eenrichtingsverkeer een opgebouwde druk. Deze druk kan gebruikt 
worden als een energiebron.(Gang Han, 2015) Door middel van deze opgebouwde druk kan bijvoorbeeld een 
turbine worden aangedreven en zo energie worden opgewekt in de vorm van elektriciteit. (Zie figuur 12.3.9) 
(Brauns, 2009). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.3.9: Pressure Retarded Osmosis binnen de natuurlijke watercyclus (Brauns, 2009).. 

De tweede techniek maakt gebruik van omgekeerde elektrodialyse, Reverse Electro Dialysis (RED). Door twee 
membranen te gebruiken tussen de twee concentraties, worden de negatieve en positieve ionen uit het zoute 
water gescheiden. Door het weghalen van de ionen uit de zoute concentraties ontstaat er spanning, wat direct 
resulteert in opgewekte energie in de vorm van elektriciteit (Brauns, 2009). 
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Lopende onderzoeken in Nederland. 
In Nederland wordt er al onderzoek gedaan naar energieopwekking door middel van osmose uit zoet- en 
zoutwater concentraties. Op de afsluitdijk is het energieproject Blue Energy in 2014 van start gegaan. Op de 
Breezanddijk draait momenteel een testopstelling waar kennis wordt opgedaan over deze nieuwe manier van 
energieopwekking. De centrale maakt gebruik van de zout- en zoutwater invoer bij de afsluitdijk en heeft als 
‘afvalproduct’ brakwater (zie figuur 12.3.9.1). Zij maken gebruik van de eerder beschreven tweede techniek van 
energieopwekking uit osmose. Dit project loopt nog en de volgende fase wordt eind 2016 gestart. Dan wordt er 
een beslissing genomen of de centrale verder wordt uitgebreid. Mocht dit gebeuren, dan krijgt de afsluitdijk 
een centrale erbij waar het vermogen ca. 1MWkan bedragen, wat 20 keer zo groot is als de huidige 
pilotinstallatie.(Blue Energy Afsluitdijk, 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.3.9.1: Blue Energy Afsluitdijk Cyclus van "Grondstoffen" (RED- techniek). 

 
Potentie voor Nederland. 
Zoals al eerder is beschreven, is deze manier van energieopwekking een grote kans voor waterrijke landen, 
waaronder Nederland. Doordat energieopwekking uit osmose gebruik maakt van twee ‘oneindige bronnen’, 
namelijk het zoute water uit de zee en de oneindige stromen zoetwater uit de bergen, zijn de grondstoffen 
voor het proces gratis. Daarnaast is het afvalproduct ook niet vreemd voor het gebied, namelijk brakwater. 
Brakwater is uiteindelijk altijd het resultaat wanneer zoet- en zoutwater zich met elkaar mengt, dus het 
tussenkomen van een centrale verandert niets aan dit proces, het voegt alleen een nieuw eindproduct toe aan 
de cyclus: elektriciteit (Blue Energy Afsluitdijk, 2016). 
 
Het project op de Afsluitdijk is voor nu nog in een te vroeg stadium om te bepalen of deze innovatie 
bewerkstelligd kan worden in Holwerd. Het rendement van deze installatie is nu nog te laag om eventuele 
investeringen goed te praten. Maar deze manier van energieopwekking biedt wel eventuele kansen voor de 
toekomst, aangezien de omstandigheden bij een opzettelijke dijkdoorbraak positief zijn voor zoet- en 
zoutwater osmose, mits de zoetwater concentratie hoger blijft dan de zoutwater concentratie  
(Blue Energy Afsluitdijk, 2016). 
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Holwerd kan eventueel ook baad hebben bij een andere toepassing maar wel met dezelfde methode. De 
manier van energieopwekking uit osmose kan ook gebruikt worden om op gemalen te besparen. In plaats van 
een normale pomp te gebruiken om zoet water de zee in te pompen, kan men ook osmotische druk gebruiken 
om hetzelfde te bereiken. Een vergelijking is gemaakt in het blad “De Ingenieur” van april 2006. Hierin staat dat 
het gemaal bij IJmuiden 10 megawatt aan pompvermogen gebruikt. Een osmosegemaal met de RED- techniek, 
zou theoretisch 80 megawatt kunnen aanleveren. Voor nu zijn de kosten voor het benodigde 
membraanoppervlak om deze hoeveelheid energie op te wekken vrij hoog, maar men verwacht dat uiteindelijk 
de prijs van windenergie bereikt kan worden (Blue Energy Afsluitdijk, 2016). 
 
Kortom, voor nu en op de korte termijn is het voor deze techniek te vroeg om iets te kunnen bijdragen aan 
Holwerd. Maar zolang het onderzoek loopt, en de kosten lager en het rendement hoger worden, kan deze 
techniek wellicht op langer termijn in Holwerd gebruikt worden.  
 

SWOT-tabel Osmose-energie 
Strenghts Weaknesses 

 Meeste rendement in waterrijke landen  

 Brandstof zijn twee ‘oneindige bronnen’ 
(zoet- en zoutwater). 

 Geen afvalproducten. 

 Rendement is nu nog te laag om op grote 
schaal toe te passen. 

 Hoge kosten voor het benodigde 
membraanoppervlak. 

 Opstellingen van de RED centrales zijn nu 
nog prototypes. 

Opportunities Threats 

 Nederlandse bedrijven zijn bezig met een 
goedkope manier om de benodigde 
membranen te produceren. 

 De toekomstige situatie bij Holwerd aan zee 
is geschikt voor ‘Blauwe Energie’. 

 Not In My Backyard (NIMBY). 

 Resultaten van lopende pilotprojecten zullen 
doorslaggevend zijn voor de toekomst van 
‘Blauwe Energie’. 
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Figuur 12.3.10: Werking asfaltcollector. (Berk, 2015) 

12.3.10 WARMTEWINNING UIT WEGINFRASTRUCTUUR MET ASFALTCOLLECTOREN 

 
Asfalt is een product dat veel warmte opneemt en in staat is deze warmte vast te houden. Landen als Zweden, 
Zwitserland en Japan leggen relatief vaak polyethyleen buizen in wegen aan. Dit doen deze landen om wegen 
bezaaid met sneeuw en ijs te ‘ontdooien’ door warm water door deze buizen te pompen. Een weg voorzien van 
deze innovatie vereist geen tot zeer weinig pekel in de winter wat een grote baat is in kader van het milieu. 
Natriumchloride en andere zouten zijn slecht voor de vegetatie en de algemene grondwaterkwaliteit, 
bodemkwaliteit en de oppervlaktekwaliteit(Cuiper, 2007).  
 
Het omgekeerde principe wordt ook toegepast in de vorm van koud water door asfalt te pompen, dit water 
neemt de warmte uit het asfalt vervolgens op. Dit heeft meerdere voordelen sinds warmte en dus energie uit 
asfalt wordt gewonnen en de weg daarmee een energiebron is. Daarbij verlengt het opwarmen en koelen van 
asfalt de levensduur van de asfaltconstructie. Oververhitting van asfalt zorgt voor het smelten van bitumen in 
de toplaag van asfalt waardoor deze gevoeliger is voor slijtage. In de winter zorgt het ontdooien van wegen 
voor minder ongelukken wat een positief effect heeft op de veiligheid van deze wegen in de winter. Volgens 
proeven uit de praktijk blijkt dat slechts 20% van de warmte die uit asfalt wordt gewonnen nodig is voor het 
ontdooien van wegen. De overige 80% aan warmteoverschot kan de beheerder gebruiken om gebouwen te 
verwarmen (Cuiper, 2007). 
 
In deze paragraaf is het meest conventionele systeem behandeld om warmte te winnen uit asfalt, het 
Winnerway systeem. Het systeem bestaat uit een grid met 25mm polyethyleen buizen waar water eventueel 
vermengd wordt met glycol en onder druk doorheen stroomt, net als een vloerverwarming. Dit systeem kent 
twee varianten. Bij de eerste vorm zijn de buizen in een betonlaag aangelegd die minimaal 13cm onder de 
toplaag van de asfaltconstructie liggen. Bij de tweede variant liggen de buizen in het asfalt. Het eerste systeem 
gaat langer mee en is beter bestand tegen grotere druk, terwijl het tweede systeem meer warmte wint en 
efficiënter het asfalt opwarmt. Beide systemen zijn uitgerust met een warmte-koudeopslag, warmtepompen en 
een lage temperatuurverwarming. Dit systeem is onder andere aangelegd in Noord-Holland en onder het 
vliegveld van Woensdrecht. Hieronder staat de werking van dit type warmtewinning weergegeven in figuur 
12.3.10 (Cuiper, 2007)/(Weijers & de Groot, 2007).  
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Figuur 12.3.10.1: Energieopbrengst en temperatuur water. (Weijers & de Groot, 

2007) 

Opbrengst per ruimtelijke eenheid 

 
Uit proefprojecten is gebleken dat de levensduur 
van de asfaltconstructie door het gebruik van een 
asfaltcollector met 15 jaar wordt verlengd. Een 
asfaltcollector met een oppervlakte van 1 m

2
 kan in 

een optimumsituatie 2,20 gigajoule per m
2
 op 

jaarbasis opwekken (buizen in beton). De opbrengst 
is vooral afhankelijk van de temperatuur waarbij 
men als vuistregel het volgende kan stellen. Hoe 
kouder het water is, hoe meer warmte het water 
kan opnemen en hoe groter de warmte opname des 
te groter de energiewinst per vierkante meter. In 
figuur 12.3.10.1 staat de relatie tussen 
energieopbrengst en temperatuur weergegeven. 
 
Andere factoren die invloed hebben op de opbrengst zijn: 

 Debiet warmtepomp; 
 Soort asfaltcollector; 
 Warmteopslagsysteem; 
 Diepte warmtewisselaar (afname 5% efficiëntie indien deze te diep ligt). 

 
De warmte die de asfaltcollector in de zomer wint slaat de beheerder op in aquifers (water doorlatende lagen). 
Deze aquifers bevinden zich op een diepte van -60 tot -120m

1
 NAP (Weijers & de Groot, 2007). Geschikte 

aquifers zijn geologisch gezien bijna overal in Nederland aanwezig, dit komt doordat gedurende de ijstijden in 
het pleistoceen grote hoeveelheden dekzand in Nederland zijn afgezet. Deze deklagen zijn afgezet op een 
bestaande, niet waterdoorlatende laag, welke later door overstromingen en rivierafzettingen weer overspoeld 
raakten met klei en veen. Dit zand en andere zandlagen voldoen prima als watervoerende lagen. Alleen in het 
uiterste zuiden en oosten van Nederland ontbreken niet doorlatende lagen, waardoor er geen geschikte 
aquifers aanwezig zijn. De opslag van warmte in aquifers heeft een rendement van circa 70%, wat inhoudt dat 
70% van de totale opwekking blijft behouden. Het water van een watervoerend pakket op die diepte verplaatst 
circa 10cm per jaar, waardoor het opgewarmde water nauwelijks mengt met het omliggende koudere 
grondwater. (Weijers & de Groot, 2007). 
 
In de zomer kan asfalt een temperatuur van bijna 60 graden Celsius bereiken. Dit zorgt voor extra slijtage, 
spoorvorming en uitzetschade. In de winter leidt conventioneel asfalt aan krimpschade en eventueel uitzet 
schade doordat er bevroren water in asfalt zit. Water zet uit als het smelt en drukt daarmee het asfalt kapot, 
doordat water als molecuul kleiner is in de vloeibare fase dan in vaste fase. De maximale output temperatuur 
van het water mag maximaal 25 graden Celsius bedragen als deze wordt teruggepompt in de aquifer. Indien er 
sprake is van hogere temperaturen, vinden convectiestromen plaats in het grondwater. Hierdoor vindt er een 
grotere vermenging van warm en koud water in de grondwaterlaag plaats, wat zorgt voor een lagere netto 
temperatuur van het water. Hierdoor krijgt het water dat men in de winter naar boven pompt voor verwarming 
van het asfalt en gebouwen een ongewenste lagere temperatuur. Het fenomeen dat verschillende 
temperaturen in grondwater voort kunnen bestaan is ontstaan doordat warm water drijft op koud water, 
wegens de kleinere soortelijke massa. Indien het verschil te groot is onttrekt het koude water warmte, 
waardoor deze stromen vermengen (Weijers & de Groot, 2007). 
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Uit elf verrichte studies zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat een asfaltcollector per m
2
 0,8gj per jaar 

oplevert. Dit is echter wel een netto energiewaarde, dus inclusief de benodigde energie voor het oppompen 
van asfalt. Daar komt nog bij dat de besparing aan onderhoud en de langere levensduur van asfalt niet is 
meegenomen (Weijers & de Groot, 2007). De doelstelling van de LCA (Life Cycle Assesment, zie paragraaf 4) om 
binnen 40 jaar 0,985gj per m

2
 op te wekken haalt deze techniek dus ruimschoots (VBW Asfalt en BECO groep, 

2010). Daarnaast wekt deze innovatie over de gehele levensduur een aanzienlijke hoeveelheid energie op. De 
aanleg van deze innovatie kost in vergelijk tot een reguliere asfaltweg meer energie doordat het product meer 
materialen vereist. Deze materialen moet een producent winnen, vervaardigen en aanleggen. Dit zijn 
grotendeels conventionele materialen die bedrijven kunnen recyclen indien deze zorgvuldig worden 
opgebroken (Berk, 2015). 

Kosten en baten 

 
Het buizensysteem onder het asfalt kost ongeveer €25 tot €50 per m

2
.
 
Hier komen de warmtewisselaar en 

warmtepomp nog bij. Een wegvak van 18.000m
2 

(een weg van een kilometer met zes rijbanen ) kost per 
kilometer circa €600.000 meer dan de conventionele asfaltweg. Echter zijn er veel bijkomende voordelen, 
waardoor uit recente studies is gebleken dat de weg zichzelf terugverdient tussen 5 a 10 jaar met meerdere 
bijkomende maatschappelijke en milieutechnische voordelen. Dit soort wegen, met dit soort systemen zijn 
vooral goed toepasbaar op vliegvelden, bedrijventerreinen, woonwijken, snelwegen en provinciale wegen 
binnen bebouwd gebied (Weijers & de Groot, 2007). 
 
Als praktijkcasus is een stuk van de N470 in Delft gekozen, parallel aan de burgemeestersrand, tussen de 
Kruithuisweg en de A4. Dit is gedaan met oog op de doelstelling van de provincie om de N470 energie op te 
laten leveren(Beerda, 2015). Het wegdeel tussen de kruising van de N470 met de Buitenhofdreef en de Laan 
der Verenigde Naties is 600m lang en telt vier rijbanen van drie meter breed. Het totaal oppervlak van deze 
weg bestaat uit 7200m

2
 wegdek en 500m

2
 aan invoegstroken. De weg vormt de grens tussen een wijk en een 

bedrijventerrein (Berk, 2015).  
 
De kosten voor de asfaltcollector bedragen gemiddeld €37.5 er m

2 
(Weijers & de Groot, 2007). Het realiseren 

van de asfaltcollector kost €296.250 exclusief opslag, warmtewisselaar en een besturingssysteem. De 
aardwarmtecollector met een oppervalk van 7700m

2
 levert op jaarbasis circa 6160gj aan warmte op. Dit staat 

gelijk aan de warmteopwekking van circa 175.150m
3
 gas. De warmte kan de opdrachtgever verkopen per 

gigajoule (net als bij een stadsverwarming) met een kostprijs van circa €20 per gigajoule. De maximale kostprijs 
voor 1 gigajoule warmte is sinds 2015 vastgesteld op €22,64 (milieucentraal.nl 2). Dit is dus een verdienpost 
van €123.200 per jaar over een tijdsduur van circa 35 jaar, minus onderhoudskosten. Deze 35 jaar is 
opgebouwd uit de levensduur van een asfaltconstructie, zijnde 20 jaar met eenmalig correctief 
onderhoud(Gemeente Den Haag, 2015). Daar bovenop komt 15 jaar extra levensduur door gebrek aan schade 
door oververhitting en het bevriezen van de deklaag. Over de gehele levensduur kan de opdrachtgever 
€4.312.000- aan warmte opwekken en verkopen. (milieucentraal.nl 2). 

Subsidies 

 
Voor de subsidiëring van asfaltcollectoren kan de initiatiefnemer gebruik maken van de SDE+, de energie-
investeringsaftrek en de groenfinanciering, welke eerder in de paragraaf zijn toegelicht. 
Indien bewoners in een gezamenlijk verband (coöperatie) een asfaltcollector willen aanleggen om huizen te 
voorzien van een duurzame klimaatregulatie binnenshuis, dan kunnen deze bewoners maximaal 40% van de 
kosten van de asfaltcollector aftrekken met behulp van de regeling ‘het unieke kansen programma’. Indien 
klein bedrijven een asfaltcollector realiseren, dan kunnen deze tot 50% van de kosten aftrekken (Agentschap NL 
Energie en Klimaat , 2010). 
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Referentieprojecten 

 
Het systeem biedt veel meerwaarde bij nieuwbouwconstructies die op een dergelijk systeem zijn gebouwd. In 
de woonwijk Vijverstaete is een asfaltcollector toegepast met een gemiddelde energieopbrengst van 
1.2gigajoule per m

2
. De meerkosten per woning lagen hierdoor op €9.000, inclusief aangepaste CV en 

radiatoren. Echter was de besparing van 30m
3
 aardgas per jaar voldoende om deze investering binnen 10 jaar 

terug te verdienen (Cuiper, 2007). 
 
 

SWOT-tabel Warmtewinning uit weginfrastructuur met asfaltcollectoren 
Strenghts Weaknesses 

 Opwekking van 0,8 gigajoule per m
2
. 

 Beperkt gebruik pekel. 

 Minder auto ongelukken. 

 Het systeem verdient zichzelf terug. 

 Besparing op warmtekosten voor afnemers. 

 Besparing op aanleggen aardgasnetwerk. 

 Ontwikkeling is nodig voor grootschalige 
productie.  

 De techniek heeft veel ruimte nodig voor 
een aanzienlijke productie. 

Opportunities Threats 

 Private toepassing op bedrijventerreinen. 

 N356 is geschikt voor een asfaltcollector. 

 Grote investeringslast. 

 Het systeem moet de ruimte kwijt kunnen. 

 Friesland is niet dichtbevolkt. 
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12.4 ENERGIEBESPARING  

 
Om een beeld te krijgen van wat energiebesparing inhoudt wordt de LCA (Life Cycle Assessment) toegelicht. De 
LCA is essentieel om een nuttige visie te kunnen verantwoorden over biobased economie en de 
energietransitie. De innovaties zijn bewust niet uitgewerkt op grond van de LCA met betrekking tot de tijdsduur 
van dit onderdeel en het feit dat kosten en opbrengst in eerste instantie de belangrijkste eigenschappen zijn 
voor energie innovaties. Nadat de LCA is toegelicht zijn er innovaties behandeld die inspelen op één of 
meerdere fasen van de LCA. De innovaties focussen zich zowel op besparing door gebruik te maken van de 
ruimte kwaliteiten van Holwerd als de verduurzaming van gebouwen.  
 

12.4.1 LIFE CYCLE ASSESSMENT  

 
De LCA is een tool die onderzoekers kunnen gebruiken om de duurzaamheid van een product in kaart te 
brengen. Dit doet deze tool door de levenscyclussen van een product van elkaar te scheiden. De LCA 
onderscheidt de volgende fasen: 

 Preproductie (winnen van grondstoffen); 
 productie (veredelen grondstoffen en maken product); 
 distributie (transport en aanleg); 
 gebruiksfase (onderhoud en gebruik); 
 afvalfase (verwerking product als deze het einde van de levenscyclus heeft bereikt). 

 
Door de impact van alle fasen helder in beeld te brengen kan een bedrijf de onderlinge verschillen tussen 
producten in kaart brengen (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71).. In de paragraaf is toegelicht wat de LCA inhoudt en 
wat de toepassingen hiervan zijn. 
 
In figuur 12.4 staat de LCA weergegeven waarin opvalt dat de omgangswijze met het product in de afvalfase 
een grote invloed heeft op het milieu. Wanneer bedrijven goederen verbranden of dumpen op een vuilnisbelt 
is er geen sprake van een circulaire productiewijze en is er sprake van milieuverontreiniging. Dit zorgt enerzijds 
voor luchtvervuiling en er anderzijds voor dat bedrijven voor iedere productie-unit alle grondstoffen opnieuw 
moeten winnen en veredelen. Deze productiemethode heeft een slechte invloed op het milieu, omdat deze 
veel niet hernieuwbare primaire grondstoffen kost (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71).  
 
Een product kan een afvalverwerker theoretisch gezien 100% recyclen. Het gebruik van een product zorgt 
echter voor slijtage. Hierdoor zijn voor het produceren van een product meestal enkele nieuwe grondstoffen 
nodig, daarnaast kunnen producenten materialen een select aantal keer recyclen. Het recyclen of hergebruiken 
van materiaal is echter niet altijd de beste optie. Dit is enerzijds afhankelijk van de zeldzaamheid van de 
grondstof en anderzijds afhankelijk van de benodigde energie om grondstoffen terug te winnen en te 
veredelen. Dit houdt in dat een product dat volledig bestaat uit recyclebare materialen die allemaal vijf keer 
gerecycled worden ook ongeveer vijf keer zo eco-efficiënt is op grond van materiaalgebruik. Zolang men dit 
vergelijkt met een gelijkwaardig product dat een lineaire productiecyclus ondergaat  
(Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 
 
 

Figuur 2.2.1 Life cycle assesment Ongeldige bron opgegeven. 
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Figuur 12.4: Life Cycle Assessment (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 

 
Preproductie en veredeling 
De preproductiefase bestaat uit het winnen grondstoffen, grondstoffen vervoeren naar een fabriek en het 
veredelen van deze grondstoffen. Voor het winnen van grondstoffen kunnen producenten onderscheid maken 
tussen primaire en secundaire grondstoffen. Primaire grondstoffen dienen uit de natuur te worden gewonnen 
en secundaire/gebruikte grondstoffen zijn afvalstoffen die een producent opneemt in een productiecyclus. 
Primaire grondstoffen kan een producent onderverdelen in hernieuwbaar en niet hernieuwbaar.  
 
Ruwe materialen dienen in fabrieken te worden verwerkt om bruikbare materialen te vormen. Hergebruikte 
materialen kunnen zowel afkomstig zijn uit de afvalfase of bestaan uit materialen die eerder niet zijn 
meegenomen in de productiefase. De laatstgenoemde materialen kunnen van producten afkomstig zijn die in 
eerste instantie niet voldeden aan de producteisen en niet zijn gebruikt voor de verkoop. Het recyclen van 
materialen die vrijkomen nadat een product de afvalfase heeft doorlopen vereist meer energie dan het 
opnieuw opnemen van materiaal uit defecte producten die geen gebruiksfase hebben ondergaan 
(Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 
 
Productie 
In de productiefase verwerkt de producent ruwe materialen tot bruikbare materialen die vervolgens in elkaar 
worden gezet/vermengt en afgewerkt. Deze fase kost vooral energie om de impact van het productieproces te 
reduceren. De producent dient vooral het energieverbruik te reduceren en daarnaast kan de producent de 
benodigde energie (of een deel van) duurzaam inkopen (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 
 
Distributie en aanleg 
Onder de distributiefase vallen de volgende zaken: het inpakken, vervoeren en opslaan van het product. Het 
inpakken van een product kost materiaal en energie, al zijn veel biomaterialen op de markt beschikbaar tegen 
een verhoogde prijs. Het vervoeren van een product kost energie en het opslaan van waren kan eveneens 
energie kosten. Dit komt voor bij producten die een specifieke temperatuur vereisen of in het licht moeten 
staan en continue energie vragen. (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). Locaties die continue van energie dienen te 
worden voorzien zijn echter uitermate geschikt voor de toepassing van duurzame energie. 

Montage valt onder productie 
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Gebruiksfase onderhoud 
De gebruiksfase bestaat uit het gebruik en het onderhoud van een product. Deze fase neemt bij veel producten 
die lang mee gaan het meeste energie en materiaalverbruik in beslag(Ezio & Carlo, 2008).  
 
Afvalfase 
De afvalfase van de LCA bestaat uit het opbreken en verwerken van de componenten waaruit het product 
bestaat. Bedrijven kunnen afval op meerdere manieren verwerken. De meest gebruikte vormen in de 
wegenbouw zijn recyclen en vernietigen. Indien een producent recyclet op basis van een open systeem splitst 
deze een product op in elementen die vervolgens in een ander product worden gebruikt. Indien een producent 
recyclet binnen een gesloten cyclus breekt deze het product af en gebruikt de producent de vrijgekomen 
materialen voor eenzelfde soort product. De laatstgenoemde vorm komt in de wegenbouw het meeste voor. 
Beide recyclecyclussen voorkomen het gebruik van primaire niet vernieuwbare en/of primaire vernieuwbare 
grondstoffen (Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 
 
Uiteindelijk moet een gebruiker of beheerder zichzelf 4 vragen stellen met betrekking tot het verwijderen van 
een product: 

1. Kan de functionaliteit van het product worden hersteld? (afvalpreventie) 
2. Kan er energie en materialen worden teruggewonnen uit het afgedankte product? 
3. Kan er energie worden teruggewonnen uit het materiaal, bijvoorbeeld met behulp van composteren? 
4. Waar kan het product gedeponeerd worden? 

(Ezio & Carlo, 2008, pp. 53-71). 

12.4.2 ENERGIEBESPARING HUISHOUDENS 

 
Voor energiebesparing in Holwerd is ingegaan op duurzame warmtewinning voor huishoudens. Vervolgens is 
ingegaan op duurzame innovaties voor de bouw van nieuw vastgoed. Dit alles staat in het kader van 
energiebesparing. Voor huishoudens geldt dat de verwarming van water en het huis zelf de grootste 
kostenposten zijn voor het energiegebruik en circa 65% gebruiken. Op grond daarvan worden twee innovaties 
met betrekking tot energiezuinigere warmteopwekking behandelt in deze paragraaf. 
 
Microwarmtekrachtkoppeling installatie (MWKK)  
Een microwarmtekrachtkoppeling installatie is een alternatieve en efficiëntere vorm om een ruimte te 
verwarmen. Een MWKK produceert zowel energie als warmte uit grondwater of ventilatielucht. Het voordeel 
van een MWKK is dat lokaal energie wordt opgewekt en dat deze aanzienlijk minder last heeft van de wetten 
van thermodynamica. Indien een centrale 1 kWh opwekt dan gaat daarvan 0,6 kWh verloren voordat deze het 
stopcontact bereikt. Bij een MWKK blijft dit nagenoeg gelijk. Met oog op de CO2 emissie produceert een MWKK 
ongeveer 60% minder CO2 dan stroom uit het stopcontact. De totale energiebesparing is ongeveer 17% ten 
opzichte van een HR++ ketel sinds een MWKK installatie wel aardgas/biogas of energie nodig om te kunnen 
functioneren (rvo.nl 5). 
 
De MWKK bestaat uit een HR ketel, waarin een gasgenerator is geïmplementeerd die stroom opwekt uit 
aardgas. Bij regulier warmteverbruik, waarbij aardgas wordt verbrand, levert een WKK installatie stroom terug 
aan het net. Deze stroom is overtollig en het rendement van de ketel wordt hiermee aanzienlijk verhoogd. Uit 
onderzoek van de Gasunie is eveneens gebleken dat de energiekosten op jaarbasis bij het gebruik van een 
MWKK goedkoper zijn dan bij het gebruik van een regulier systeem. In figuur 12.4.2 staan de werking en 
energiekosten van de MWKK weergeven(De gasunie, 2011) . 
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Om een MWKK installatie aan te schaffen mag een consument gebruik maken van de 
groenfinancieringsregeling over een tijdsduur van 15 jaar. Daarvoor dient het rendement voor 
ruimteverwarming van de installatie minimaal 107% te bedragen ten opzichte van een HR ketel. Een rendement 
boven de 100% wordt gehaald door de extra elektriciteitsopwekking die plaats vindt bij het verwarmen van een 
ruimte. Het vermogen van een MWKK dient tussen de 0,5 en 0,8 kWh te bedragen om in aanmerking voor 
groenfinanciering te komen(rvo.nl 5). 
 
De micro warmtekrachtinstallatie is met een aanschafprijs van tussen de €7.000 en €10.000 niet bepaald 
goedkoop te noemen. De installatie is vooral geschikt voor oudere woningen die niet goed zijn geïsoleerd en op 
jaarbasis minimaal 1600m

3
 gas nodig hebben. Bij een lager gasgebruik verdient de ketel zich niet terug. Op 

jaarbasis bespaart de MWKK dan ongeveer 850kg CO
2
. In Holwerd staat weinig nieuwbouw, waardoor deze 

innovaties vooral in dorps en stadcentra een uitkomst kan bieden. Monumentale panden hebben veelal veel 
reglementen die isolatie van de woning tegenhouden. Voor dit soort woningen kan een MWKK installatie 
eveneens een uitkomst bieden (milieucentraal.nl 3). 
  

Figuur 12.4.2: Exploitatiekosten energie bij MWKK. (De gasunie, 2011) 
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Warmtepomp 
Indien een huis wel goed geïsoleerd is en de eigenaar verder wilt besparen op het energiegebruik, dan kan deze 
ervoor kiezen om een warmtepomp aan te schaffen. Een warmtepomp haalt warmte uit water of uit de 
buitenlucht, door de warmte uit deze bronnen te zuigen (duurzaamthuis.nl). Dit doet de warmtepomp door 
een vloeistof die een lager verdampingstemperatuur heeft dan de omgeving rond te pompen door een 
gesloten circuit.  
 
Het systeem bestaat uit de warmtebron, een verdamper, een condensator/boiler, een compressor en het 
verwarmingssysteem. Het systeem dat is aangesloten op de warmtebron is aangesloten op een verdamper. De 
verdampte vloeistof die in de verdamper wordt geïnjecteerd stijgt naar een compressor. Deze compressor 
drukt de verdampte vloeistof samen, waardoor de temperatuur en druk van het gas stijgt. De compressor 
mond uit op een condensator, welke de warmte uit de damp afgeeft aan een boilervat. De temperatuur en 
druk daalt in de condensator waardoor het gas condenseert en afkoelt. Als de stof eenmaal vloeibaar en 
drukloos is wordt deze via een expansieventiel overgepompt naar de verdamper, waarna het proces weer 
opnieuw begint. In figuur 4.2.1 staat de werking schematisch weergegeven, welke vergelijkbaar is met een 
omgekeerde vloeistof(duurzaamthuis.nl). 

 
De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in het prestatiecoëfficiënt COP (coefficient of 
performance). Een COP 3 geeft weer dat een warmtepomp 3 eenheden energie kan afgeven met de input van 
een enkele eenheid energie. Een warmtepomp kan een gemiddeld rendement van 4,5 behalen. Dit doet de 
warmtepomp door restwarmte/onbenutte warmte uit de buitenlucht of het grondwater te ontrekken. Deze 
warmte is afkomstig van lucht die is opgewarmd door de zon, grondwater dat wordt opgewarmd door  
geothermische energie van de aarde of de toplaag van de bodem (bovenste meter in deze context) die ook 
wordt opgewarmd door de zon. De energie die de pomp nodig heeft om te functioneren bestaat alleen voor 
het rondpompen van de vloeistof of gas die deze restwarmte heeft opneemt. Aldus kan de warmteafgifte 
groter zijn dan het energieverbruik van de pomp en blijft de eerste wet van de thermodynamica gehandhaafd. 
     
Kosten en baten aardwarmtepomp 
Eén kW/H staat gelijk aan 3,6mj, een gigajoule staat gelijk aan 277,8kW/h, wat gelijk staat aan ongeveer 
28,43m

3
 gas. De kosten voor een enkele kubieke meter gas bedraagt ongeveer €0.72, terwijl de kostprijs voor 

een kW/h €0,20- bedraagt. De calorische waarde van een enkele kubieke meter gas is 9.77kW/h. Als een 
huishouden kijkt naar kosten is elektriciteit aanzienlijk duurder dan gas in Nederland. Indien een huishouden 
100kW/h (calorische waarde) aan warmte op wilt wekken is de elektriciteitsprijs €20 en de gasprijs €7.47. Dit 
resulteert in het gegeven dat voor een economisch rendabele opwekking de aardwarmtepomp minimaal een 
COP van 2,67 nodig is (victocal.nl). 
 
  

Figuur 12.4.2.1 Werking warmtepomp (duurzaamthuis.nl) 
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Een huishouden is gemiddeld €130- per maand kwijt aan gaskosten bij een verbruik van maandelijks verbruik 
van 178m

3
 gas. Een systeem dat draait op aardwarmte met een vermogen van 10kw (voldoende om een 

eengezinswoning te voorzien van warmte) kost inclusief aansluiting en de energieaftrekregeling €17.500-, 
waarbij €5.000 afkomstig is uit de subsidiepot (duurzaamthuis.nl).  
 
Een gezin is ongeveer  €1533-/2100m

3
 gas  kwijt aan aardgaskosten op jaarbasis. Indien ditzelfde gezin 

overstapt op een warmtepomp met een COP van 4,5 dan ziet de rekening er als volgt uit. Een gasverbruik van 
2100m

3
 staat calorisch gelijk aan 20.517kW/h, de laatste kent een kostprijs van €4.103,40-. Echter heeft de 

warmtepomp een rendement van 4,5 COP, wat resulteert in het feit dat de warmtepomp slechts (20.517 : 4,5) 
4.559kw/h vermogen nodig heeft om aan de warmtevraag van 20.517kW/h te voldoen. De kostprijs voor 
4560kW/h is slechts €912- op jaarbasis (duurzaamthuis.nl). 
 
 Gebruikmakend van de rekensom dat de warmtepomp voor een jaarlijkse besparing van €621- zorgt aan 
gaskosten (duurzaamthuis.nl). Waarbij het gegeven komt dat een warmtepomp 25 jaar meegaat en een CV 
ketel, slechts 15 jaar, waarbij dit ieder jaar een investering van €140- aan onderhoud, waarbij de warmtepomp, 
maar €90- aan onderhoud kost komt het totale exploitatieverschil neer op ongeveer €681- 
(praktischduurzaam.nl). Een losse aardwarmtepomp kost ongeveer €7.000-. Een goede CV ketel kost ongeveer 
€2.500- (praktischduurzaam.nl). 
 
Over een levensduur van 45 jaar is een huishouden met een CV ketel ongeveer €7.500 euro kwijt aan de 
investeringslast voor de CV ketels. De totale lasten voor het onderhoud aan deze ketel zal ongeveer €6.300 
euro bedragen. De gaskosten zullen cumulatief over 45 jaar €68.985- bedragen bij een vaste gasprijs, dit leidt 
tot een totaalbedrag van €82.875-. De aardwarmtepomp kost over een tijdsduur van 45 jaar eenmalig €17.700 
voor het complete systeem en eenmalig €7.000 voor een warmtepomp die om de 25 jaar vervangen dient te 
worden. De onderhoudskosten voor het aardwarmte systeem bedragen ongeveer €4.050. De totale 
energiekosten voor het systeem bedragen €41.985- de totaalkosten voor het systeem komen dus neer op 
€70.535-. Het verschil is dus €12.340 in het voordeel van de aardwarmtepomp. Het totale voordeel is nog 
groter als de extra woningwaarde in de som wordt meegenomen (duurzaamthuis.nl).  
 
Over een tijdsduur van 25 jaar met de kostprijs voor 1,8 CV ketels is de kostprijs voor het CV ketel systeem 
ongeveer €45.575- en voor de aardwarmtepomp ongeveer €43.075-. Dit is een verschil van ongeveer €2.500-, 
hiermee kan echter wel de stelling worden gemaakt dat een aardwarmtepomp pas na de tweede cyclus 
winstgevend wordt. Warmtepompen die warmte winnen uit lucht ook wel luchtwater warmptepompen 
genoemd, halen warmte uit de buitenlucht zelfs bij temperaturen onder het vriespunt (duurzaamthuis.nl).  
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12.4.3 DUURZAAM BOUWEN 

 
Duurzame woningen zijn ten opzichte van traditionele woningen op veel vlakken beter voor de bewoners. Zo 
zijn duurzame woningen gezonder voor bewoners dankzij de uitstekende isolatie, wat er bijvoorbeeld voor 
zorgt dat er minder schimmels binnen de woning groeien. Maar ook dankzij het gebruik van duurzame 
materialen zijn deze gebouwen goed voor het milieu. Het zijn prettige en leefbare huizen die na hun gebruik 
duurzaam gesloopt kunnen worden om vervolgens met de vrijgekomen materialen nieuwe projecten te 
realiseren, waardoor het milieu bespaard blijft. 

Strategieën voor duurzaam bouwen 

 
Er zijn verschillende visies voor het ontwerpen van duurzame woningen en gebouwen. De meest bekende en 
nog steeds gebruikte strategie is de Trias Energetica. Deze strategie richt zich voornamelijk op het besparen van 
energie. 
 
Trias Energetica bestaat uit drie stappen, zie figuur 12.4.3.  
De eerste stap richt zich op het beperken van het energieverbruik om zo eventuele verspilling tegen te gaan. 
Dit kan bijvoorbeeld door het gebruiken van kwalitatief en efficiënt isolatiematerialen in de gevels en daken 
van de gebouwen. Dit isolatiemateriaal zorgt er voor dat er meer warmte binnen blijft en kou juist buiten. 
Hierdoor kunnen extra stookkosten tijdens koude periodes voorkomen worden, wat weer resulteert in minder 
gebruik van brandstoffen. 
 
De tweede stap richt zich op het stimuleren van het zo veel mogelijk gebruik maken van energie uit duurzame 
bronnen. Duurzame bronnen zijn bijvoorbeeld energiebronnen uit water-, wind en zonne- energie. Door het 
gebruik van zoveel mogelijk duurzame bronnen te stimuleren, kunnen fossiele brandstoffen bespaard blijven. 
Hierdoor kan het gebruik van bijvoorbeeld kolen in de toekomst flink teruglopen, wat weer resulteert in minder 
luchtvervuiling die anders zou optreden bij het verbranden van deze brandstof voor energiewinning. 
 
De derde stap richt zich op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele brandstoffen om in de resterende 
energiebehoefte te voorzien. De besparingen bij deze stap kan bijvoorbeeld lage temperatuurverwarming zijn, 
maar ook het verkorten van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen. Het verkorten van dit 
soort afstanden zorgt voor minder energieverlies binnen het systeem, maar het zorgt ook voor minder 
benodigde materialen voor de leidingen.(Rijksoverheid, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12.4.3: Trias Energetica Concept, de drie stappen.(European Insulation Manufacturers Association, 2016) 
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Stimuleren van duurzaam bouwen 

 
Aangezien duurzaam bouwen en verbouwen aanzienlijk bij kan dragen aan een betere woon- en 
werkomgeving, is het interessant voor de Rijksoverheid om te investeren en bij te dragen aan innovatieve 
oplossingen voor het duurzaam bouwen. 
 
Dankzij de wetgeving op het gebied van energiebesparing, de energieprestatie van gebouwen (EPC), ontwikkelt 
de industrie steeds meer duurzame en zuinige producten voor de behoefte van bewoners. Zuinige HR- ketels, 
maar ook het produceren van duurzame zonnepanelen en zonneboilers behoren tot deze producten. Door deze 
input van de industrie is het voor steeds meer mensen en bedrijven mogelijk om duurzame projecten te 
realiseren en daardoor het milieu steeds meer te besparen.(Rijksoverheid, 2016) 
 
Naast het stimuleren van innovatieve projecten en de industrie, biedt de Rijksoverheid ook nog financiële steun 
aan duurzaam bouwen in de vorm van subsidies.  

 Groenregeling: goedkope financiering voor duurzaam vastgoed. De overheid geeft met deze regeling 
belastingvoordeel aan ‘groene’ spaarders en beleggers. Hierdoor kan de bank een lening voor een 
lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Alleen bepaalde soorten 
projecten vallen onder deze groenregeling. Dit zijn projecten met betrekking tot agrarisch 
ondernemen, duurzaam ondernemen, energie en milieu- innovaties, innovatief ondernemen en 
projecten met doel om de huidige kennis te vergroten.(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 
2016) 

 Tender NESK: subsidie voor energiezuinige scholen en kantoren. 
 MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen. 

Daarnaast is het ook mogelijk om bij diverse gemeenten en provincies subsidies aan te vragen voor duurzaam 
bouwen. 

Duurzaam bouwen in Holwerd 

 
Voor Holwerd bestaan er veel kansen om op korte en lange termijn duurzame bouwprojecten te starten. De 
provincie Friesland gaat voor een energiebesparing van 20% ten opzichte van het percentage in jaar 2010. In 
2020 moet er binnen de provincie 16% duurzame energie worden opgewekt en in 2025 moet dit percentage 
zelfs 25% zijn.(Provincie Friesland, 2016) 
 
Om dit te bewerkstelligen heeft de provincie in september 2014 een investeringsfonds in het leven geroepen. 
Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) heeft als doel in Friese duurzaamheidsprojecten te investeren en 
eventueel te financieren en te adviseren. Het FSFE richt zich voornamelijk op projecten die zichtbaar tot 
reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden. Energiebesparing binnen de bebouwde omgeving kan veel 
opleveren om dit doel te bereiken. 
  
De provincie wil de bestaande bouw aanpakken om deze energiezuinig te maken. Per jaar wil de provincie zo’n 
1500 particuliere woningen en 1500 corporatiewoningen energiezuinig maken. Deze ingreep resulteert niet 
alleen in minder milieubelasting, maar ook direct in meer opdrachten en banen bij de Friese installatie- en 
bouwbedrijven. Daarnaast kunnen huizenbezitters tot maximaal €2.800 krijgen voor energiebesparende 
maatregelen. (Provincie Friesland, 2016) 
 
Voor Holwerd kan dit interessant zijn. Zeker als het een drukke toekomst tegemoet gaat. Met meer mensen, en 
daardoor meer bebouwing kan het voor Holwerd en zijn leefomgeving gunstig zijn om te investeren in de 
duurzame bouw. Hierdoor kan de belasting op het milieu beperkt worden, ontstaat er meer bouwgelegenheid 
voor de lokale economie en kan het op langer termijn resulteren in besparing op bijvoorbeeld stookkosten voor 
de bewoners. Daarnaast kan Holwerd het energiezuinige ook verkopen als marketing voor toekomstige 
toeristen. Verantwoord genieten in Holwerd aan Zee is een potentiele en veelzeggende slogan voor een 
toekomstig bruisend Holwerd.  
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12.5 ACTORENANALYSE 

 
Bij een inventarisatie is het van belang op de hoogte te zijn welke actoren op de hoogte gehouden moeten 
worden en inspraak hebben in een plangebied. Bij het project Holwerd aan Zee spelen verschillende actoren 
een rol. Dit zijn de werkgroep Holwerd aan Zee, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, de provincie Friesland, de 
gemeente Dongeradeel, Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging. Per actor wat hun missie, doel, taak en rol 
is bij het planvormingsproces. 
 
Werkgroep Holwerd aan Zee 
 
Missie: 
(Imago) 

- Holwerd weer een levendige stad te maken. 
- Bewoners naar Holwerd toe trekken in plaats van bewoners 
zien vertrekken. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- De leefbaarheid in Holwerd verbeteren. 
- Banen creëren in Holwerd. 
- De omzet laten toenemen voor de stad Holwerd. 
- Verpaupering van Holwerd tegen te gaan.  
- Natuurverbinding maken tussen Holwerd en de Waddenzee. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Naar de bewoners van Holwerd luisteren. 
- De wensen van de bewoners vertegenwoordigen. 
- Sociaal media gebruiken om aandacht te trekken voor het 
project. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- De wensen van de bewoners laten horen. 
- Ervaring hebben over de actuele situatie in Holwerd. 

 
Rijkswaterstaat 
 
Missie: 
(Imago) 

- De veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Nederland 
waarborgen. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- Nederland beschermen tegen overstromingen. 
- Voldoende groen in Nederland realiseren. 
- Een goede bereikbaarheid hebben in Nederland. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Samenwerken met waterschappen, gemeenten en bedrijven. 
- Burgers betrekken bij de inrichting van de leefomgeving. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Jaren kennis bij de inrichting van Nederland. 
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Wetterskip Fryslân 
 
Missie: 
(Imago) 

- Zorgen voor droge voeten voor de bewoners in Friesland. 
- Zorgen voor een goede waterkwaliteit in Friesland. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- Kwaliteit van het oppervlaktewater behouden. 
- Kwantiteit van het oppervlaktewater in takt houden. 
- Het land beschermen tegen de Waddenzee.  

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Eisen stellen aan het project om doelstellingen te 
waarborgen. 
- Controleren of de plannen overeenkomen met normen voor 
Friesland. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen) 

- Veel kennis over water. 
- Ervaring van voorgaande projecten om veiligheid te 
garanderen.  

 
Provincie Friesland 
 
Missie: 
(Imago) 

- Zoveel mogelijk meerwaarde opleveren voor de provincie 
Fryslân. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- Het Friese imago waarborgen binnen de provincie. 
- De Friese gemeenschap op nummer één houden. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Samenwerken met bewoners. 
- Vasthouden een de kernwaarden van 2014: betrouwbaar 
wezen en resultaten tellen. 
- Enquêtes binnen de provincie houden. 
- Via sociaal media de boodschap overbrengen. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Veel zeggenschap over de ruimtelijke ordening in de 
betreffende provincie. 

 
 
Gemeente Dongeradeel 
 
Missie: 
(Imago) 

- Een goed uiterlijk en goede kwaliteit van de gemeente 
Dongeradeel. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- De wensen van de bewoners binnen de gemeente 
representeren. 
- De kwaliteit van de gemeente verbeteren. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Inspraakmogelijkheden voor bewoners. 
- Interactieve beleidsvorming. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Deelvertegenwoordiger van de bewoners in Holwerd. 
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Staatsbosbeheer 
 
Missie: 
(Imago) 

- Het beschermen van het groene erfgoed van Nederland. 
- Het combineren van het koesteren van de natuur en ook het 
benutten en beleven van de natuur. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- Zorgen dat toekomstige generaties ook kunnen genieten van 
de huidige natuur in Nederland. 
- De huidige natuur in goede staat waarborgen. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Mensen over de natuur leren door excursie te organiseren. 
- Taakgestraften werk aanbieden in de natuur om 
bewustwording te creëren.  
- Het beheren van grote stukken natuur. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Beheerder van honderdduizenden hectare natuur in 
Nederland. 

 
Waddenvereniging 
 
Missie: 
(Imago) 

- Beschermen van het waddengebied. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- Flora en fauna in de Waddenzee beschermen. 
- De Waddenzee als zee behouden. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Overleggen met bewoners in het waddengebied. 
- Controleren of de regels in het waddengebied worden 
nageleefd. 
- De media gebruiken als aandacht bron. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Veel kennis over wet- en regelgeving van het waddengebied. 
- Bekijken of eventuele plannen schade brengen aan het 
waddengebied. 

 
Vogelbescherming 
 
Missie: 
(Imago) 

- Het beschermen van vogels in Nederland en wereldwijd. 

Doelen: 
(Wat wilt er bereikt worden) 

- De vogelstand bijhouden. 
- Kwetsbare vogelgebieden beschermen. 

Taken/verantwoordelijkheden: 
(Hoe kan dit bereikt worden) 

- Voorlichting geven en campagnes houden. 
- Beschermingsprogramma’s opzetten. 

Rol in planvormingsproces: 
(Machtsbronnen/instrumenten/middelen)  

- Bij plannen in het waddengebied kennis leveren over de 
impact op vogels. 
- Juridische acties leveren bij de bedreiging van vogelsoorten 
bij het plan. 

 
Boeren rond Holwerd 
Naast de grotere bovengenoemde organen zijn ook lokale boeren een belangrijke actor tijdens dit project. 
Wanneer het project van start gaat zal dat grote gevolgen hebben voor de boeren in de omgeving van Holwerd. 
Zo komen enkele stukken land onder water te staan. Op het moment zijn die stukken land nog in bezit van een 
boer. Goede betrokkenheid voor de boeren en compensatie zijn factoren die mee gaan spelen. Ook het 
terugbrengen van zout water in de provinciale wateren zal invloed hebben op de stukken grond van boeren. 
Om die reden moeten de boeren tijdens het gehele project goed betrokken blijven en mee beslissen. 
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12.6 VISIE HOLWERD ENERGIE 

 
Nederland kent een grote uitdaging met betrekking tot de gestelde energiedoelstellingen. Volgens het beleid 
van Europa dienen de lidstaten ervoor te zorgen dat de Europese Unie het energieverbruik drastisch gaat 
verminderen. Nederland draagt hieraan bij met behulp van het energieakkoord, waarin deze stelt dat in 2020 
het energieverbruik van Nederland met 100PJ is gedaalt en 14% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Het 
Rijk en de provincie Friesland willen massaal inzetten op windmolens. Ondanks dat windmolens in staat zijn een 
aanzienlijke hoeveelheid hernieuwbare energie te genereren, veroorzaken deze ook veel overlast bij een 
onjuiste plaatsing.  
 
Energieopwekking met behulp van zonnepanelen kent veel minder weerstand dan energieopwekking met 
behulp van windmolens. Het probleem van zonnepanelen is echter dat deze per jaar per m

2
 ongeveer 150 kWh 

opwekken. De meest efficiënte windmolen kan op jaarbasis 13,2 gWh opwekken. Voor dit vermogen is 8,8 
hectare aan zonnepanelen nodig. Grond die vol staat met zonnepanelen is totaal ongeschikt voor een andere 
functie. Terwijl rondom windmolens bepaalde activiteiten kunnen worden ondernomen. Zonnepanelen zijn 
inzake de zelfvoorzienende functie van bedrijven en woningen een optie die steeds aantrekkelijker wordt. 
Echter bieden zonnepanelen tot op heden geen uitkomst voor het vervangen van windmolens of 
energiecentrales in Nederland. Zowel zonne-energie en windenergie worden nader bekeken in de planfase.  
 
Energiebesparing 
De opwekking van decentrale energie zorgt eveneens voor veel besparing, doordat deze energie niet ver 
getransporteerd hoeft te worden en minder aan energiepotentieel verliest. Indien een gebruiker 1 kWh energie 
verbruikt, heeft de energiecentrale daarvoor 3 kWh voor moeten opwekken. Op grond daarvan is de trias 
energetica dus zeer belangrijk, waarbij eerst de focus dient te liggen op het decentraliseren en besparen van 
energie (Sijmons, 2014). Met oog op besparen is het van belang om te besparen op de grootste energieposten, 
waar ook rendabel op kan worden bespaard. Voor huishoudens en veel bedrijven spant de verwarming van het 
vastgoed de kroon, op grond van energiegebruik en besparingspotentieel.  
 
Met behulp van isolatie kunnen woningen veel efficiënter worden in mate van warmtegebruik, echter mogen 
en kunnen niet alle panden goed worden geïsoleerd. Voor deze (monumentale) panden kan de micro 
warmtekrachtkoppeling een uitkomst bieden om aanzienlijk op energie te besparen. De restenergie van de 
verwarming wordt benut als decentraal opgewekte energie.  
 
Goed geïsoleerde panden kunnen de energiekosten verder de grond in drukken met een warmtepomp, al is dit 
wel over een langere tijdsduur. Met behulp van een warmtepomp kunnen (goed geïsoleerde) woonwijken en 
andere vastgoedprojecten zonder gasaansluiting worden aangelegd. Dit is wenselijk voor de gemeente 
Dongeradeel doordat een lage energierekening en een hoog energielabel inwoners naar de gemeente kan 
trekken. Dit kan de gemeente realiseren door dit verplicht te stellen in het bestemmingsplan met een 
plaatselijke verordening. In de planfase worden toepassingmethodes van deze techniek in Holwerd nader 
bekeken. 
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Bio-energie 
Om nieuwe inwoners naar de gemeente Dongeradeel te trekken kan de gemeente inzetten op innovatieve 
energieopwekking. Deze energieopwekking kan zowel organisch als anorganisch van aard zijn. Het nadeel van 
organische energiebronnen is dat deze veel ruimte nodig hebben voor een rendabele teelt. Daarbij staat 
energieopwekking en het maken van biobrandstoffen laag op de waardeladder van de biobased economy. Het 
maken van voeding, veevoer, farmaceutische middelen, chemische verbindingen en materialen uit organisch 
materiaal is met oog op de kosten van de teelt rendabeler.  
 
Algen en zeewier vereisen aanmerkelijk minder ruimte dan andere energiegewassen, al is er nog weinig over de 
toepassing van deze bronnen bekend. In de planfase wordt ingezet op het toepassen van deze bronnen in 
Holwerd. Deze keuze is gemaakt met betrekking tot het Friese Landschap, de Waddenzee en de potentie die 
deze bronnen bieden. Met oog op de landbouw in de regio dient ook te worden gekeken naar de vergisting van 
restafval om decentrale energie op te wekken. Het benutten van reststromen door vergisting waaronder slib is 
een onmisbare stap in de energietransitie.  
 
Energie uit de Waddenzee 
Met betrekking tot energiewinst uit de Waddenzee kan gebruik worden gemaakt van osmose en 
getijdenenergie. Beide van deze methoden zijn nog te ver onderontwikkeld voor een toepassing in Holwerd op 
de korte termijn. In de planfase wordt dan ook niet verder ingegaan op deze technieken.  
 
Focus planfase 
In het verleden keek men bij energieopwekking vooral naar de kosten en opbrengsten. Hierbij keek deze echter 
niet naar de impact op het milieu of het landschap, door het gebruik van een energiebron. Met oog daarop gaat 
de projectgroep in de planfase onder andere verder kijken naar de gevolgen van energiewinning op grotere 
schaal, door het gebruik van duurzame bronnen.  
 
Afsluitend wordt ook gekeken naar een functionele toepassing van duurzame energie om Holwerd van het 
energienet te ontkoppelen. Wat hierbij van belang is dat de opgewekte energie kan worden opgeslagen. Dit is 
nodig doordat atmosferische omstandigheden (zon & wind) en energiebehoefte (‘s ochtends en ‘s avonds een 
piekmoment) niet synchroon aan elkaar zijn, daarbij kunnen oogsten ook mee of tegen vallen. Al is de 
verstoring door oogsten kleiner dan de invloed van weeromstandigheden voor de opwekking van duurzame 
energie. Hierbij kan worden gedacht aan een polder in de Waddenzee die men kan laten volpompen door 
duurzame bronnen bij overcapaciteit en laten leeglopen bij ondercapaciteit evenals de toepassing van 
waterstof als accu en eventueel als biobrandstof voor duurzaam vervoer in Holwerd. 
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BIJLAGE 1: KAARTEN VERBLIJFSACCOMMODATIES 

  

Figuur 1.1: Overzichtskaart locaties hotels/pensions in Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 

Figuur 1.2: Overzichtskaart locaties campings in FryslânOngeldige bron opgegeven. 



 

 

  

Figuur 1.3: Overzichtskaart locaties recreatiewoningen en groepsaccommodaties in FryslânOngeldige bron opgegeven. 

Figuur 1.4: Overzichtskaart locaties bungalowparken in FryslânOngeldige bron opgegeven. 



 

 

BIJLAGE 2: KAARTEN RECREATIEVE ACTIVITEITEN 

 

  

Figuur 2.1: Overzichtskaart locaties musea in Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 

Figuur 2.2: Overzichtskaart locaties zwemwater in Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 



 

 

  

Figuur 2.3: Overzichtskaart locaties jachthaven en aanlegplaatsen Marrekrite Ongeldige bron opgegeven. 

Figuur 2.4: Overzichtskaart recreatieve vaarroutes Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 



 

 

 

  

Figuur 2.5: Overzichtskaart wandelroutes in Fryslân Ongeldige bron opgegeven. 

Figuur 2.6: Overzichtskaart locaties voor sportvisserij in Fryslân Ongeldige bron opgegeven.  



 

 

 

 

  

FIGUUR K: OVERZICHTSKAART LOCATIES SPORTVOORZIENINGEN IN FRYSLÂN. 

Figuur 2.7: Overzichtskaart locaties sportvoorzieningen in FryslânOngeldige bron opgegeven.  



 

 

 


