NIEUWS
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief waarin wij u
regelmatig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rond het project Holwerd aan Zee. Op 16
december 2019 hebben Stichting Holwerd aan Zee,
Vogelbescherming Nederland (namens It Fryske
Gea, Waddenvereniging en Staatsbosbeheer),
provincie Fryslân, gemeente Noardeast- Fryslân en
Wetterskip Fryslân een document ondertekend
waarin ze aangeven samen te willen werken om
deze droom waar te maken. In deze overeenkomst
staan afspraken waarmee de haalbaarheid van
Holwerd aan Zee wordt onderzocht en uitgewerkt.
Deze partijen hebben 10 werkgroepen aangesteld
die vanuit hun eigen deskundigheid onderzoeken
wat belangrijk is om het project te laten slagen.

Marco Verbeek,
initiatiefnemer
‘Als Stichting Holwerd aan Zee
lopen we al iets langer in het
project mee. De stichting is
namens het gebied, initiatiefnemer geweest van het project.
Onze rol is naast die van
initiatiefnemer voornamelijk
agenderen, aanjagen en
verbinden’.
Peter Kroeze, projectleider
‘In maart ben ik gestart als
projectleider namens vijf
partijen die in december vorig
jaar een intentieovereenkomst
hebben gesloten. In deze
overeenkomst staan afspraken
waarmee de haalbaarheid van
Holwerd aan Zee wordt
onderzocht en uitgewerkt. Het
doel is om samen tot een
uitvoerings- en samenwerkingsovereenkomst te komen’.
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In Holwerd gaat iets heel bijzonders gebeuren. Holwerd wordt Holwerd aan
Zee. Samen werken wij aan een doorbraak voor mens en natuur. Hoe? We
maken een doorgang in de dijk met achter de dijk een uniek meer. Een meer
met eb en vloed, vol vogels, vissen en recreanten die van deze bijzondere plek
genieten. We verbinden hierdoor het werelderfgoed Waddenzee met de Friese
meren. Dit bijzondere plan komt niet van de overheid maar is een droom van
mensen uit Holwerd zelf. Wij helpen graag met het realiseren van deze droom.

Stuurgroep Holwerd aan Zee

Bestuurlijk verantwoordelijk voor de
voortgang en inhoud van Holwerd aan
Zee is de stuurgroep. De stuurgroep
bewaakt de voortgang, neemt beslissingen over tussentijdse aanpassingen en grotere wijzigingen in de
planuitwerking en geeft richting aan
de uitwerking van het plan.
De stuurgroep bestaat uit de Stichting
Holwerd aan Zee de Provincie Fryslân,
gemeente Noardeast-Fryslân, het
Wetterskip Fryslân en Vogelbescherming Nederland. Deze laatste neemt
namens de Waddenvereniging, It

Fryske Gea en Staatsbosbeheer zitting
in de stuurgroep. Het ministerie van
LNV en Rijkswaterstaat Noord-Nederland zijn agendalid van de stuurgroep
en schuiven aan op het moment dat
er onderwerpen besproken worden
die hen raken. Sinds kort maakt ook
LTO onderdeel uit van de stuurgroep.
Door LTO is uitgesproken dat men zich
zal inspannen om Holwerd aan Zee te
realiseren.
Als u vragen heeft aan de stuurgroep
kunt u een bericht sturen naar:
HolwerdaanZee@fryslan.frl

Positieve energie
in de regio

W

e spraken met Marco Verbeek, één van de initiatiefnemers van het project, en
Peter Kroeze, projectleider namens
vijf van de participanten.

Wat maakt het project in jouw
ogen bijzonder?
Peter: ‘Het is bijzonder dat het project ontstaan is vanuit de streek zelf.
Over dit soort initiatieven hoor en
lees je vaker. Maar Holwerd aan Zee is
ècht één van de weinige voorbeelden

waarop dat op dit niveau en deze
schaal is gelukt. De verscheidenheid
aan deelnemers en belangen in dit
project is bijzonder. En uiteraard de
inhoud. Een dijkdoorbraak, het creëren van een binnenmeer, een goede
verbinding met de Waddenzee en met
Friese boezem. Alle elementen van
het plan maken het een heel bijzondere opgave’.
Marco: ‘Holwerd aan Zee is inderdaad
zeer gebiedsgericht. Dit is echt werken mèt het gebied en aanwezig zijn
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ìn het gebied. Een integraal project
dat niet alleen om economie draait
maar ook om ecologie, landbouw,
nieuwe verdienmodellen en bijdragen
aan klimaatverandering’.
‘Het is samenwerken met een groot
aantal partijen. Werken in samenwerking met overheid, natuurpartijen,
inwoners, ondernemers, boeren,
onderwijs en financieringspartijen.
Die zijn verschillend en ieder heeft
z’n eigen redenen om mee te doen.
Dat alles maakt het heel complex. Dit
is de toekomstige manier van werken
waarmee je integraal verschillende
thema’s aanpakt. Het is volgens mij
ook de enige manier om invulling
te geven aan alle transitieopgaven.
Je hebt elkaar nodig om de wereld
te redden en daar is Holwerd aan
Zee een prachtig voorbeeld van. Dat
vraagt soms om loslaten en is spannend voor iedereen.’
Peter: ‘Dat klopt. Tegelijk zien ook
andere partijen zoals financiers, wat
hier gebeurt. Je kunt hier bijdragen
aan werelddoelstellingen, klimaat,
water, verziltingen en verdroging.
Alles komt bij elkaar in dit project.
Daarom is vanuit heel veel partijen
enorme interesse in dit project. Dat
maakt het uniek’.

Wat zie je nu ontstaan?
Marco: ‘Het dorp staat niet meer
letterlijk te koop. Sterker nog er staat
bijna niets meer te koop. Sociaal
gezien ontstaat heel veel initiatief
en positieve
energie in de
regio. Mensen
durven weer te
dromen en het
besef ontstaat
dat de opgelaten luchtballon
wel eens werkelijkheid kan worden. Er
is ook een nieuwe manier van werken
ontstaan. Dat vraagt om maximale
inspanning en ik geniet ook van dat
proces, met vallen en opstaan. Een
bewustzijn van het komt, het gaat
toch echt door. Vraag is wel in welke
vorm’.

‘SOCIAAL GEZIEN
ONTSTAAT HEEL
VEEL INITIATIEF EN
POSITIEVE ENERGIE
IN DE REGIO’

Welk resultaat heb jij voor
ogen?
Peter: ‘Resultaat kun je procesmatig
en inhoudelijk zien. Het zou heel
mooi zijn om met elkaar tot die
uitvoerende samenwerkingsovereenkomst te komen. Partijen denken
vanuit verschillende belangen. We

moeten er uiteindelijk naar toe dat
iedereen het projectbelang voorop
stelt en daarmee de doorbraak van
de dijk en een aantal dingen die
daarmee annex zijn worden gerealiseerd’.
Marco: ‘Realisatie van
de dijkdoorbraak en
een zoet-zout-overgang. Dat er een
decor voor recreatie
en toerisme is dat
werkgelegenheid oplevert en de
leefbaarheid versterkt. Dat er dus
omzet en baten in het gebied zijn.
Een spinoff voor de directe omgeving.
Maar ook dat je het gebied hebt
geactiveerd. Dat het verantwoordelijkheid en zelfinitiatief heeft
genomen en transitievraagstukken
beetpakt. Het gebied is daarmee niet
afgestreept. Het is geen spookdorp
geworden, maar een gebied in
ontwikkeling, dat is het fysieke
resultaat. Het gebied heeft zelf
het stuur in handen. Daarmee is de
manier van werken, het proces, ook
een resultaat’.

Peter vult aan: ‘Succes is ook de
financiering. Er zijn zoveel externe
financierders. Dat is heel bijzonder
dat partijen als het Waddenfonds,
het ministerie, Vogelbescherming,
Nationale Postcodeloterij dit initiatief
ondersteunen. Het
laatste stukje moet
nog, de signalen zijn
positief’.

‘HET PLAN IS EEN
HEEL BIJZONDERE
OPGAVE’

Wat zijn de successen tot nu
toe?
Marco: ‘Het project is op het gebied
van leefbaarheid en economie al een
succes. Succes is ook dat dorpen en
omgeving meedoen, dat omgeving
vraagt, de exposure van gebied, dat
dorpen elkaar vinden door het gebied
af te bakenen en er een bestemming
van te maken’.

‘De grondonderzoeken en het grondproces zijn gestart
en op concreet projectniveau zetten
we echt allerlei stappen’.

Gezamenlijk belang
Peter: ‘Er speelt ontzettend veel in
het gebied. Veel gebiedsprocessen
en veel thema’s. Alle overheden zijn
hierbij betrokken. De kunst is om
elkaar toch te vinden en te versterken
in proces en inhoud’.
Marco: ‘Wees bewust dat je het
gezamenlijk moet doen en sta open
voor vernieuwingen. Accepteer dat we
nog niet alles weten, durf los te laten,
durf antwoorden te zoeken op vragen
die je hebt. Ga van eigen belang naar
gezamenlijk belang en weet dat het
gezamenlijk belang ook weer jouw
eigen belang is. En dat eigen belang
kun je alleen maar goed neerzetten
door dit gezamenlijk beet te pakken.
Dat proces geldt voor iedereen. Niet
alleen voor de overheid maar ook
voor de inzet van onderop. En als
je dat accepteert dan maken we nog
meer meters’.

Deze werkgroepen houden
zich bezig met het project
Holwerd aan Zee:
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WERKGROEP GROND
M3 GRIP OP GROND

1. NATUUR

2. WERKGROEP GROND M2

WERKGROEP NATUUR
3. WERKGROEP GROND M3

4. EIGENDOM, BEHEER EN
ONDERHOUD

5. SLUIS, DIJK EN REGELWERK

6. KABELS EN LEIDINGEN

7. COMMUNICATIE

8. FINANCIËN

9. RECREATIE EN RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

10. LANDBOUW EN ZOETWATER

De werkgroep Natuur werkt plannen uit waarmee
Holwerd aan Zee zo goed mogelijk kan bijdragen
aan de natuur. Zo kijkt de werkgroep bijvoorbeeld
hoe vis vanuit de Waddenzee naar het meer bij
Holwerd aan Zee kan komen om zich daar voort te
planten en op te groeien. Ook zijn er plannen voor
vogelbroedeilanden en plekken waar vogels, zoals
lepelaars en kluten, hun voedsel kunnen vinden.
Eén van de doelen van de werkgroep is er voor te
zorgen dat er maximaal rekening wordt gehouden
met winst voor de natuur. We zitten immers in het
Waddengebied, hét belangrijkste natuurgebied van
ons land.
De werkgroep moet een programma van eisen
opleveren voor de verschillende onderdelen van
Holwerd aan Zee waarin staat wat voor de natuur
belangrijk is. Zo mag de sluis bijvoorbeeld geen
obstakel voor trekkende vis zijn. De verbindingsgeul
moet waar mogelijk een zo natuurlijk mogelijke
loop krijgen. De broedvogeleilanden zullen een plek
moeten krijgen waar vogels niet door wandelaars
worden verstoord en deze eilanden zo liggen dat
ze niet makkelijk bereikbaar zijn voor vossen of
katten.

structuur beter kan. Er wordt gekeken
naar een geschikte vorm die past
binnen de coronamaatregelen.

32 hectare aangekocht

WERKGROEP
GROND M2
De werkgroep Grond houdt zich bezig
met het voorbereiden van het aankopen van grond voor Holwerd aan Zee.
Deze, vooral agrarische grond, wil de
projectorganisatie zoveel mogelijk via
vrijwillige ruil regelen. Er zijn verschillende informatieavonden gehouden
voor de grondeigenaren- en gebruikers en de werkgroep start binnenkort met de eerste schetssessies. Dit
is een methode waarbij je snel ziet
hoe de landbouw- en eigendoms-

Het kopen van de grond start nadat
er een samenwerkingsovereenkomst
(SOK) is en de plannen ook echt mogen worden uitgevoerd. Een uitzondering wordt gemaakt als er een belangrijke reden is om deze grond eerder
te kopen. De stuurgroep Holwerd aan
Zee neemt daar dan een besluit over.
De eerste 32 hectare grond is al gekocht. Hierdoor komt project Holwerd
aan Zee een stapje dichter bij de
uitvoering. Deze grond is nodig voor
het maken van het beleefmeer en
kan worden gebruikt om met andere
grondeigenaren/gebruikers te ruilen.
In de werkgroep zitten, naast de betrokken partijen, vertegenwoordigers
vanuit de landbouw. De werkgroep
wordt geleid door een onafhankelijk
voorzitter.

Deze groep houdt zich bezig met bodemonderzoek. Zo wordt op dit moment een groot
bodemonderzoek gedaan dat duidelijk moet
maken of de grond in de verbindingsgeul op
de kwelder, het getijdemeer en het verbindingskanaal chemisch schoon is. Ook wordt
gekeken wat voor soort grond het is en of
deze bijvoorbeeld geschikt is om de zeedijk
mee te verzwaren.

Archeologische objecten
Tegelijk met het bodemonderzoek wordt
dichtbij het dorp gekeken of er archeologische
objecten in de bodem aanwezig zijn. Met deze
gegevens probeert de werkgroep een plan
te maken waar de grond die ontgraven moet
worden, naar toe kan. Het mooiste zou zijn om
de grond weer vlakbij het project in te zetten
zodat geen grote rij- of vaarafstanden nodig
zijn.
De werkgroep bekijkt samen met werkgroep
Landbouw en Zoetwater of het meer straks
gevolgen heeft voor de verzilting dat in het
gebied speelt. Als dat niet mogelijk is, zullen
extra maatregelen genomen moeten worden.
Voor de werkgroep Grond M2 regelt de
werkgroep aanvullende bodemonderzoeken
als percelen worden aangekocht buiten het
projectgebied die gaan dienen als ruilgrond.

Voorlopig ontwerp
Begin 2021 levert de werkgroep een rapportage op van het bodemonderzoek. De werkgroep
denkt en werkt mee aan het maken van het
voorlopig ontwerp. Het archeologisch onderzoek kan zeker invloed hebben op hoe het
meer er uit komt te zien bijvoorbeeld. Maar
ook andere bevindingen kunnen leiden tot
bepaalde keuzes in het ontwerp.
Op basis van het voorlopig ontwerp (vanaf
eind 2021) volgt een concept-grondbalans
met een kostenraming. Daarvoor onderzoekt
de werkgroep koppelkansen met andere
projecten.
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De schets van
Holwerd aan Zee
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De samenwerkende partijen onderzoeken
hoe onderstaande onderwerpen gerealiseerd
kunnen worden.
1. Toegangsgeul

3. Getijdemeer

Vanuit de Waddenzee loopt een toegangsgeul naar de dijk waardoor het
dorp bereikbaar is vanaf het Wad. Het
in- en uitstromende water via de geul
zorgt voor meer dynamiek in de kwelder. Daar profiteert de natuur van.

Achter de dijk komt een groot meer
waar eb en vloed en het brakke en
zoute water zorgen voor kweldernatuur. Langs de randen ontstaan bij
laagwater voedselrijke slibranden
waar vogels voedsel vinden. Boten
varen via een geul door het meer
naar Holwerd.

2. Sluis
In de dijk komt een sluis voor de
boten en een spuiwerk. Dit slimme
systeem zorgt voor de inlaat van
water en zorgt er tegelijk voor dat
het getijdemeer en de aanvoer niet
dichtslibben. Natuurlijk blijft de
sluis en regelwerk dicht bij storm
en extreem hoog water.

4. Holwerter Feart
Via een aanvoergeul tussen het meer
en de Holwerter Feart kunnen vissen
migreren. Zo vinden zij hun weg naar
de Friese Meren.

brengt levendigheid in het historische terpdorp. De grote kerk op
de terp ligt, net zoals vroeger, als
baken aan de rand van het Wad.

5. Vogeleilanden

7. Zilte teelt

In de broedtijd kunnen vogels terecht
op twee vogeleilanden. Op deze plekken zoeken ze tijdens hoogwater een
veilig heenkomen.

Langs de oevers van het getijdemeer
wordt geëxperimenteerd met zouttolerante pootaardappelen.

6. Haven en boulevard
van Holwerd
Een kleine getijdehaven aan de
nieuwe boulevard van Holwerd

Heeft u vragen? stuur een berichtje naar e-mail: HolwerdaanZee@fryslan.frl
Holwerd aan Zee wordt mede mogelijk gemaakt door:

8. Recreatiewoningen
Op de eilanden en op enkele plekken
langs het getijdemeer staan natuurhuisjes. Te huur voor de cultuur- en
natuurtoeristen.

