Een droomjaar
hartverwarmend mooi
verfilmd en beloond
met 15 miljoen uit het
Droomfonds
Jaaroverzicht 2019
Het zesde jaar van de werkgroep Holwerd aan Zee wordt
gekenmerkt door de hartverwarmend mooie
documentaire die veel positieve reacties heeft
opgeleverd. De film, gemaakt door Kees Vlaanderen,
eindigt met dat andere hoogtepunt: de cheque van 15
miljoen van het Droomfonds. Met veel landelijke media
attentie tot gevolg. Topjaar voor het draagvlak voor HaZ
en de destinatie ontwikkeling van de Waddenkust.
Volgens voorzichtige schattingen hebben zo’n 5 miljoen Nederlanders kennisgemaakt met Holwerd
aan Zee en de Waddenkust.
Tegelijkertijd stond 2019 in het teken om samen met onze partners te bouwen aan de
projectorganisatie die Holwerd uiterlijk in 2025 daadwerkelijk weer moet verbinden met de
Waddenzee. Zaken die veelal achter de schermen
gebeuren. Automatisch volgt dan vaak de vraag of het
goed komt met Holwerd aan Zee. Jazeker! 2019 was de
voorzet om volledige financiering met steun van onze
partners in te koppen in 2020. Dat lijkt dan een kans voor
open doel, maar zo simpel is het nooit helaas. Afijn, 2019
gaat de boeken in als een zeer succesvol jaar met als klap
op de vuurpijl de memorabele ondertekening van de
intentieovereenkomst om Holwerd aan Zee te maken.
Hoe het verder gaat met Holwerd aan Zee in 2020 is te
volgen via onze website, Twitter: @JanSineZijlstra en
@HolwerdaanZee, YouTube en op Facebook.
De werkgroep Holwerd aan Zee wenst iedereen een sûn
en lokkich 2020
Hessel, Theo, Marco en Jan
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Documentaire Holwerd aan Zee
Eén van de hoogtepunten van 2019 is de
documentaire van Kees Vlaanderen. In de 50
minuten durende documentaire laat Kees
Vlaanderen op pakkende wijze zien hoe de vier
‘mannen van Holwerd’ al hun vrije tijd besteden aan
het plan om het dorp weer te verbinden met de
Waddenzee. En of het lukt om de benodigde 63
miljoen bijeen te krijgen. De documentaire is in de
pers positief ontvangen. “Een ode aan groots durven denken”, aldus de Leeuwarder Courant en de NRC
sprak van “aardse vormen van grote schoonheid”. De documentaire, in coproductie gemaakt met
Human en Moondocs, werd 15 april uitgezonden op NPO 2.

Voorpremière voor een uitverkochte zaal in MFA De Ynset
De voorpremière van de documentaire was in het weekend voor
uitzending op de NPO. De ruim 300 aanwezigen in de theaterzaal van
De Ynset waren onder de indruk. De positieve feedback en soms
hartverwarmende complimenten uit de zaal hebben veel energie
opgeleverd voor het vervolg. En nog zeer regelmatig krijgt de
werkgroep enthousiaste reacties op de film die ons zoveel heeft
gebracht. Media-aandacht bijvoorbeeld.

Holwerd aan Zee in de landelijke media
4 februari mocht Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland
vertellen over HaZ in Koffietijd van RTL4. 18 februari stond de kwelder
van Staatsbosbeheer centraal In het programma Binnenste Buiten van
de KRO/NCRV. EenVandaag had 19 februari een mooie reportage over de manier waarop de
werkgroep “de toekomst van het dorp veilig wil stellen.” In Tijd voor MAX op de NPO 1 heeft Kees de
Pater ruim de tijd gekregen om een toelichting te geven op Holwerd aan Zee en het effect van de 15
miljoen uit het Droomfonds. Ook de luisteraars van Spijkers met Koppen, het humoristische
actualiteitenprogramma van BNN/VARA hebben kennis gemaakt met Holwerd aan Zee en de Friese
Waddenkust. Zoals gezegd was 15 april de documentaire te zien op de 2Doc van de NPO. Primetime
om negen uur. Kees de Pater van
Vogelbescherming Nederland was die zondag
uitgebreid aan het woord over de kansen van
Holwerd aan Zee in Vroege Vogels van
BNNVARA. In week 37 was Hart van Nederland
van SBS6 in Holwerd aan Zee. 15 december ging
het in WNL op Zondag op NPO1 uitgebreid over
HaZ in een terugblik op 30 jaar goede doelen van
de Postcode Loterij. Incl. animatie over HaZ.
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Publicaties en andere vormen van media-aandacht
Naast landelijke radio en TV hebben Omrop Fryslân en RTV/NOF
meerdere items gebracht over HaZ. Daarnaast had HaZ aan aandacht
van de schrijvende pers geen gebrek. Landelijk waren dat dit jaar de
Volkskrant, NRC, het Nederlands Dagblad, de VPRO gids en Trouw.
Regionaal hebben het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant, het
Nieuwsblad Noordoost-Friesland en de Nieuwe Dockumer Courant
meerder keren aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond HaZ.
Verder nog de websites van RTV/NOF, Omrop Fryslân en via de
verhaallijn ‘Watererfgoed’ van Merk Fryslân / Visit Wadden. Ook kwam
Holwerd aan Zee voor in vakbladen zoals de Binnenlands Bestuur, het
agrarisch blad Akkerwijzer en de Nieuwe Oogst. Verder was HaZ in 2019
onderdeel van de nieuwste watersportfolder van de provincie. Met een
eerste oplage van 15.000 stuks. HaZ stond in het landelijke blad Strand
Magazine en in het KCNL Magazine met een terugblik op vier jaar succesvolle projecten van het Kennis
Centrum Natuur en Leefomgeving in samenwerking met Inholland Hogeschool, Van Hall Larenstein en
Nordwin College.

Circa 5 miljoen Nederlanders maken kennis met Holwerd aan Zee
Het blijft een schatting, maar afgaand op de kijk- en luistercijfers hebben in 2019 circa 5 miljoen
Nederlanders kennis gemaakt met Holwerd aan Zee en de Friese Waddenkust. Dit is exclusief regionale
pers en de impact van de social media kanalen. En hoewel media-aandacht voor de werkgroep geen
doel op zich is, is het wel van groot belang voor het draagvlak en de financiering van HaZ inclusief
vervolgfases. Daarnaast is media-aandacht van groot belang om de Waddenkust bij de doelgroep tot
een bestemming te maken. ‘Destinatieontwikkeling’ in marketingtermen.
Inzet is dan ook om zoveel mogelijk landelijke media te interesseren voor HaZ en de Waddenkust.
Kranten, vakbladen, social media zoals Facebook en
Twitter (HaZ op plek 6 van de trending topic lijst) en
radio & TV. Deze crossmedia benadering is
onderdeel van de strategie van HaZ. De
attentiewaarde als opbrengst is onbetaalbaar veel
geld waard. Attentie, daar begint het mee volgens
de marketing theorie. Daarna volgen namelijk
interesse, verlangen en actie bij de potentiele
bezoeker van de Waddenkust.

De weg naar volledige financiering
Hoewel de soms hobbelige weg nog niet volledig is afgelegd, komt volledige financiering van de 63
miljoen euro al wel in zicht. Na de eerste tien miljoen van de visionaire Staten van Fryslân heeft de
gemeenteraad van Noardeast-Fryslân bijna unaniem een motie aangenomen om vijf miljoen vrij te
maken. Deze dappere motie is op 7 november vertaald in de begroting.

Droomfonds
Klap op de vuurpijl dit jaar is de Droomfondsbijdrage van 15 miljoen euro van de Nationale Postcode
Loterij. Een schitterend resultaat waar de werkgroep sinds 2014 aan heeft gewerkt achter de

3
Jaaroverzicht Holwerd aan Zee

2019

schermen. Uiteindelijk is de Droomfondsaanvraag
tot stand gekomen na een intensieve
samenwerking met Vogelbescherming Nederland,
de Waddenvereniging en It Fryske Gea. Het
Goedgeldgala in Theater Carré was de kers op de
taart. Al met al heeft het Droomfonds de
financiering van HaZ serieus in beweging gebracht
en de laatste twijfelaars over de streep getrokken.

Regio Deal en de ambities van de PAGW
De verdeling van de Regio Deal voor Noordoost Fryslân heeft na een intensief traject geleid tot een
Rijksbijdrage van 7 miljoen euro. De lobby om het Rijk te
verleiden om dit bedrag aan te vullen tot 15 miljoen euro, ziet
er positief uit. Holwerd aan Zee is namelijk door beide
verantwoordelijke
ministers
gekoppeld
aan
de
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Lees: de
uitvoering van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer.
Hiervoor is 37,5 miljoen beschikbaar en HaZ kan een
belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van het PAGW programma.

Waddenfonds in tweeën geknipt
Hoe het afloopt met de volledige aanvraag van 15 miljoen bij het Waddenfonds is nog even afwachten.
De aanvraag, waar bureau Wing veel energie in heeft gestoken, is tijdens het proces opgedeeld. HaZ
past volledig in de doelstelling van het Waddenfonds. Dat biedt vertrouwen voor 2020.

Intentieovereenkomst voor de realisatie van HaZ getekend
Gevolg van 37 miljoen euro op de bank en alle vertrouwen in de volledige financiering, is dat we 16
december samen met de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip Fryslân en
Vogelbescherming Nederland (mede namens de Waddenvereniging, it Fryske Gea en Staatsbosbeheer)
een intentieovereenkomst hebben getekend.
Om samen voorbereidingen te treffen voor de
uitvoering van de toegangsgeul door de
kwelder, de schutsluis in de zeedijk, het
getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en
ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een
ecologische verbinding met het achterland.
Rijkswaterstaat en de ministeries van
Landbouw, Natuur en Visserij en Infrastructuur
en Waterstaat zijn belangrijke meewerkende
partijen.

Projectorganisatie voor DO en SOK
Met het opstellen van de intentieovereenkomst is in 2019 ook de projectorganisatie ontstaan die eind
2020 met een ‘Definitief Ontwerp’ (DO) en een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) moet komen. Een
DO dat in 2021 de vergunningprocedure in kan en een SOK waarin afspraken komen te staan welke
organisatie waar voor aan de lat staat en wie verantwoordelijk wordt voor het beheer na realisatie.
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Gezocht: onafhankelijk projectleider
Verantwoordelijke voor de verdere uitvoering en o.a. het DO en de SOK wordt een onafhankelijk
projectleider die namens de samenwerkende partijen aan de slag gaat. Eind 2019 is hiervoor een
vacature opengesteld. Oftewel We're hiring!

Grondeigenaren en -gebruikers
Eind maart heeft het overleg met de grondeigenaren en gebruikers een vaste structuur gekregen. Een manier van
belangenbehartiging die ervoor moet zorgen dat alle
grondeigenaren en grondgebruikers erop vooruit gaan
door HaZ. Tijdens een vervolgbijeenkomst zijn eerder
gestelde vragen beantwoord en zorgen zoveel mogelijk
weggenomen. O.a. door drie experts hun kennis op het
gebied van verzilting, grondwater en maatregelen te laten
delen met de boeren in het gebied.
Dinsdag 17 december was de bijeenkomst in het MFA voor grondgebruikers en -eigenaren in het
gebied. Van de breed uitgenodigde groep waren ongeveer 80 personen aanwezig. Deze bijeenkomst
verliep onder leiding van externe experts op het gebied van kavelruil. Ook tijdens deze bijeenkomst
werden goede vragen gesteld die de komende periode beantwoord moeten worden. Dit zal een
doorlopend proces zijn. Belangrijk is dan ook dat de inzet van deze onafhankelijke procesbegeleiders
en expertise het komende jaar wordt gecontinueerd.

Boeren Meten Water
Aanvullend op het proces om te komen tot een optimale en
toekomstbestendige situatie qua grondgebruik, heeft de
werkgroep ingezet op het meten van de verzilting door de
grondgebruikers zelf. In juni dit jaar is daarom feestelijke
gestart met de ingebruikname van de eerste Aquapin. 11
boeren en de natuurbeheerders buitendijks meten vanaf juni
de verzilting. Begin 2020 zullen de eerste meetresultaten
worden besproken met experts.

Masterplan / dorpsvisie Holwerd
Samen met het bestuur van dorpsbelang Holwerd is verkend welke toekomstige veranderingen in het
dorp een plek zouden moeten krijgen in de dorpsvisie/masterplan. Holwerd aan Zee heeft
consequenties voor verkeer, parkeren, voorzieningen, recreatiewoningen, etc etc. Dit vraagt om een
masterplan voor Holwerd. Daarnaast heeft dorpsbelang ook punten voor de toekomst van het dorp.
Nieuwe bouwkavels bijvoorbeeld. Hoognodig, omdat er nauwelijks nog woningen te koop staan in
Holwerd. Zo staan er tussen Kerst en Oud en Nieuw nog maar drie woningen op Funda. Een groot
verschil met de start in 2013.
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Events 2019
Naast media-aandacht zijn de events met aandacht voor HaZ belangrijk
voor het draagvlak en de destinatieontwikkeling van de Waddenkust. Zo
stond HaZ met een bescheiden stand naast de grootste publiekstrekker
(Statenjacht) op Boot Holland. Tijdens de aftrap van deze landelijke
watersportbeurs schonk de commissaris van de Koning, Arno Brok,
aandacht aan HaZ in zijn openingsspeech.
Ook de Internationale Dag van de Yoga is aangegrepen om (nieuwe)
ondernemers aan de Waddenkust te prikkelen om het wellness gat in de
markt in te vullen. Samen met Staatsbosbeheer en Blije Balans is een
Mindwalk georganiseerd onder leiding van yoga instructrices en een
natuurgids. Langs bloemrijke akkerranden en door de kwelder van
Staatsbosbeheer.
In Pakhuis De Zwijger in Amsterdam was een
themabijeenkomst over initiatieven van onderop. Met
Holwerd aan Zee en gebiedsgericht werken als rode draad.
Verder is HaZ onderdeel van Panorama Nederland met een
artikel in de inspiratiekrant. Ook de bijeenkomst van
‘Ontwakend landschap’ was dit jaar in Holwerd. Met een
wandeling binnen- en buitendijks en een ontbijtsessie in het
projectbureau. En de Pitch tijdens de drukbezochte
inspiratieavond van Stichting RegioMarketing Toerisme.
Main event in 2019 was de feestelijke plaatsing van het tweede beeld van
Jan Ketelaar van Sense of Place. En dan was er nog de voorstelling
Mengvoer met HaZ en Ilja Gort in Groningen, het symposium ‘We doen
het zelf wel’ in Amersfoort, de Landelijke Kustdag m.m.v. o.a.
gedeputeerde Fokkens en deltacommissaris Peter Glas in het MFA met
veel aandacht voor HaZ en de jaarlijkse info avond over Holwerd aan Zee
in het MFA met ca. 250 belangstellenden. Stoelen te weinig in de grote
theaterzaal.
Ook de workshop Zomerprogrammering HaZ en omstreken
(m.m.v. Merk Fryslân) was met een afgeladen projectbureau
aan de Fiskwei een groot succes. Net als de Friese Verhalen
Avond “Krimp, ferdoarje? Holwert, fiktoarje!” bij Theo op de
pleats m.m.v. Teatergroepke De Nachtdravers. En dan was
er nog het Waddenacademie symposium ‘Nederland
verbrakt’. Over de toekomst van de Waddenkustzone.
Uitverkocht met een drukbezochte workshop HaZ.

Nominaties en prijzen
Net niet in de prijzen gevallen dit keer, maar wel erkentelijk met de nominaties waren we dit jaar met
zoektocht van de VPRO naar dé Plattelandspionier van Nederland. Een plek in de top-10 leek lang
binnen bereik. Uiteindelijk gingen ons 17 plattelandspioniers voor.
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Plek 13 viel ons ten deel in de verkiezing van de Trouw Duurzame
100. De ranglijst van groenste denkers en doeners in Nederland.
En Kees Vlaanderen ging - tot ieders verrassing - niet met de

Noorderkroon naar huis; de prijs van het Noordelijk Filmfestival
voor de beste documentaire. Al waren de nominatie en de vertoning van de docu op het Filmfestival
al een cadeautje op zich.

Politieke en ‘interne’ lobby
Omdat de gemeenteraad zich begin 2019 al bij motie zeer
positief had uitgelaten over HaZ, vond de politieke lobby dit
jaar vaak plaats in het provinciehuis en in Den Haag. En met
succes. Zo konden we de Staten ervan om het GS voorstel aan
te passen, zodat we direct konden beschikken over het
voorbereidingskrediet, in plaats van te wachten op een
intentieovereenkomst.
En
dat
is
gezien
het
ondertekeningsmoment van de intentieovereenkomst maar
goed ook.
Naast dit amendement is door de Staten een motie aangenomen om ook direct aan de slag te gaan
met de volgende fase van HaZ: de verbinding met Dokkum en de transitie van de pier. Ook het
algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân is eind december – samen met raads- en Statenleden bijgepraat over HaZ en de intentieovereenkomst die 16 december is getekend.
In Den Haag is het afgelopen jaar met diverse Kamerfracties overleg
geweest. Soms in Den Haag soms in Holwerd. Wanneer persoonlijk contact
niet mogelijk was, ging het contact via mail of WhatsApp. De Kamer is altijd
zeer positief over HaZ.
Waar
nodig
werden
Kamervragen gesteld of
een motie ingediend. Het
effect hiervan is dat beide betrokken minister van LNV
en I&W zich meerdere keren uitgesproken hebben om
op zoek te gaan naar een Rijksbijdrage die in balans is
met de inbreng van de andere partijen.
Intern zijn geïnteresseerde gemeente- en provincieambtenaren bijgepraat over HaZ, zoals de
afdelingen vergunningen, de bedrijvencontactfunctionarissen van het team EZ en het Team
Ynfoarmaasje Foarsjennings. Daarnaast is van gedachten gewisseld met het personeel van
Staatsbosbeheer in Twijzel en zijn 45 provincieambtenaren bijgepraat over grootschalige projecten van
onderop. Ook de beheerders en andere belangenbehartigers van het kombergingsgebied zijn in de
duinen van Ameland op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.
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Holwerd Natuurlijk Boeiend en Bloeiend
Samen met Staatsbosbeheer en it Fryske Gea is in 2019 hard
gewerkt om de verbinding tussen buiten- en binnendijks te
versterken. Al moet worden gezegd dat de opening van het
wandelpad aan de westkant van de pier enige vertraging heeft
opgelopen. Dit zal in 2020 worden hersteld. Het aantal
bloemrijke akkerranden heeft zich in 2019 langzaam maar zeker
verder uitgebreid. Ook de Grândyk is in 2019 deels ingezaaid
met een bloemrijk mengsel. Grote kans dat het aantal
bloemrijke akkerranden in 2020 verder zal worden uitgebreid.

Transitie van de pier tot dé groene loper van het Wad
Voor de transitie van de pier tot groene loper van het Wad is de samenwerking gezocht met
Natuurmuseum Fryslân, restaurant Land- en
Zeezicht en Staatsbosbeheer. Het resultaat van deze
samenwerking zal in 2020 het licht zien. Verder is de
verbinding gelegd met de initiatiefnemers van de
Eigen Veerdienst Ameland. Met deze groep is in
2019 gesproken over de vaargeul, de transitie van
beide pieren, slib als kans en de verbinding met
Ameland vanuit het dorp Holwerd aan Zee.
De transformatie van de pier, met Mont Saint-Michel als
referentiebeeld, is voor sommigen nog wat onwerkelijk.
Toch zijn er in de loop van 2019 steeds meer partijen
geweest die het idee van de transitie van de pier hebben
omarmd. Een positieve ontwikkeling om los te komen van
de ‘tunnelvisie’ of het idee om op een andere kwetsbare
plek de rust te verstoren. Wat de werkgroep betreft mondt
dit de komende jaren uit in een lange termijn visie voor de
bereikbaarheid van Ameland met een ‘samensmelting’ van
Holwerd aan Zee en het eiland tot gevolg. Inclusief een forse afname van de baggeropgave.

Living Lab Ontwikkeling Waddenkust
In 2019 hebben ruim 200 MBO, HBO en WO studenten uit
meer dan 20 landen over de hele wereld kennis gemaakt met
Holwerd aan Zee. Niet alleen studenten kwamen naar HaZ.
Ook docenten en lectoren van het Lectoraat Duurzame
innovatie
en
de
regionale
kenniseconomie zijn langs geweest
om te ontdekken welke opdrachten
van het onderzoeksprogramma
interessant kunnen zijn. Daarnaast is
de samenwerking met het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving is in 2019
verlengd. Dit betekent een voorzetting van de samenwerking met Inholland
Hogeschool Delft, Nordwin College en MBO Life Sciences.
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Ander onderwijspartners van het Living Lab die in 2019 aan de ontwikkeling van de Waddenkust
hebben gewerkt – en daar in 2020 mee door zullen gaan - , waren de RUG, Van Hall Larenstein,
NHL/Stenden, de Thorbecke Academie en het Friesland College. Verder was HaZ in 2019 onderdeel
van onderzoek van studenten van de Universiteit van Gent, de Universiteit van Amsterdam en de
Wageningen Universiteit.

Samenwerking en advisering andere initiatieven
Afgelopen jaar zijn andere initiatiefnemers uit Fryslân en de rest van Nederland langs geweest voor
advies en om kennis uit te wisselen. Kennisdelen levert vaak een win-winsituatie op. Zo zijn er
contacten met de Nedersaksenlijn (spoorverbinding Twente – Groningen), het Kenniscentrum voor
sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe (Politiek Netwerk Drenthe),
Harlingen, Terschelling, Eigen Veerdienst Ameland, de werkgroep R&T van Ternaard en Dokkum.
Verder is HaZ één van de ‘koplopers’ van de Toeristische Alliantie Friesland (TAF).
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