
Het plan in beeld

1. Toegangsgeul
Het in- en uitstromende water zorgt voor de 
kwelderdynamiek. De natuur profiteert.
2. Sluis 
In de dijk komt een ingenieus regelwerk 
en een schutssluis voor de boten.  
3. Getijdemeer
Door het getijde ontstaan langs de randen 
slijkige oevers, waar vooral vogels voedsel vinden. 
Voor boten is er voldoende diepgang.
4. Vogeleilanden
Broed- en vluchtplek voor waddenvogels 

5. Holwerter Feart
Vissen kunnen via deze vaart migreren 
tot aan de Friese Meren.
6. Haven en boulevard
De kleine getijdehaven aan de nieuwe 
boulevard brengt levendigheid.
7. Zilte teelt
Langs de oevers van het getijdemeer 
is ruimte om te experimenteren.
8. Recreatiewoningen
Natuurhuisjes te huur voor 
toeristen en natuurliefhebbers.

Doorbraak
voor mens en natuur

 2 

 6 

 3 

 7 

 4 

 8 

 1 

 5 

Holwerd aan Zee wordt mede mogelijk gemaakt door:



De Mannen van Holwerd, 
v.l.n.r.: Theo Broersma, Jan Zijlstra, 
Hessel Hiddema en Marco Verbeek.

Dat gaat veranderen. Holwerd 
komt aan zee te liggen en 
wordt deel van de Wadden. 

Hiervoor ondergaat het huidige dorp 
een metamorfose. Zo komt er een 
opening in de dijk om de zee binnen te 
laten. In het nieuwe getijdemeer wat 
dan ontstaat, komen eilandjes voor 
broedvogels te liggen. Het dorp zelf 
krijgt een jachthaven en boulevard.
De inwoners van Holwerd bedachten 
dit plan om hun dorp nieuw leven in te 
blazen. Het ‘gat’ in de dijk kan namelijk 
twee negatieve ontwikkelingen in het 
gebied keren: de economische krimp 
en de achteruitgang van de natuur. 
Daarnaast krijgt ook de landbouw een 
nieuw perspectief. De waddennatuur 
begint straks hier, zonder de oversteek 
naar de eilanden. Langs de boulevard 
is het gezellig druk. In de jachthaven 
wachten boten op het juiste tij om de 
Waddenzee op te varen. Op de vogel-
eilanden in het getijdemeer kun je 
natuurhuisjes huren. Holwerd aan Zee. 
Een plek waar je geweest moet zijn.

Mienskip
Hier doen we alles zelf en alles samen, 
zeggen ze in Holwerd. Noem het 
gemeenschapszin, oftewel ‘mienskip’ in 

Holwerd aan Zee
Holwerd is een dorp in het noorden van Fryslân. Veel mensen kennen de 
naam, omdat ze er langsrijden als ze op weg zijn van of naar de veerboot 
naar Ameland. Jaarlijks zo’n 1,3 miljoen passanten. Voor hen is Holwerd 

een parkeerterrein en doorvoerhaven, nooit de bestemming.

het Fries. Vanuit de ‘mienskip’ wordt 
Holwerd nieuw leven in geblazen, als 
dorp aan zee en als toeristische 
trekpleister. Het dorp heeft de regie 
en wordt gefaciliteerd door overheden
en belangenorganisaties. Die laatste 
worden shareholders genoemd.
Het initiatief om Holwerd weer aan zee 
te leggen, komt van vier mannen uit 
het dorp. Deze vier heten; Marco 
Verbeek, die de plaatselijke super-
markt runt, Hessel Hiddema, een 
aardappelboer die zijn pootaardappels 
over de hele wereld verkoopt, 
Theo Broersma, inspecteur van de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit en Jan Zijlstra, beleidsondernemer 
bij de gemeente Noardeast-Fryslân. 

Impact
Mensen die dichtbij de kust wonen, 
voelen zich graag veilig achter een 
hoge, stevige dijk. In Holwerd maken ze 
juist een gat in hun dijk. Dat doen ze 
natuurlijk met behoud van veiligheid 
en met een reden. Het plan is geboren 
uit nood. Het dorp liep leeg, net als 
andere dorpen in het noordoosten van 
Nederland. In een aantal jaren daalde 
het inwoneraantal van Holwerd van 
2.000 naar 1.600. Door gebrek aan 

toekomstperspectief, werkeloosheid 
en het verlies van voorzieningen. 
Het gat in de dijk betekent dus een 
nieuwe toekomst. 
Holwerd aan Zee belooft een toeris-
tische trekpleister te worden door een 
combinatie van natuur en cultuur. De 
natuur profiteert omdat er, met het 
doorbreken van de dijk, een geleidelij-
ke overgang ontstaat tussen zoet en 
zout water. Vissen en vogels vinden 
juist hier volop voedsel. Deze overgang 
wordt wel gereguleerd, want er komt 
een schutsluis met stormvloedkering 
in de dijk en een regelwerk om het slib 
buiten de deur te houden. Daarachter 
ontstaat een binnendijks getijdemeer 
met getijdenwerking. De nu nog 
doodlopende Holwerter Feart krijgt 
een verbinding, waarlangs vissen 
kunnen migreren. Van de zee tot aan 
het Friese Merengebied, en terug. In 
een volgende fase wordt dit mogelijk 
ook een vaarverbinding voor boten.
In het dorp komt het water van het 
getijdemeer tot aan de kade. Daar 
komen de jachthaven en een boule-
vard. Bij de pier staan nu al twee grote 
vrouwenbeelden, die samen ‘Wachten 
op hoog water’ heten. Met de realisatie 
van ‘Dijk van een Wijf’ – een enorm, 

met gras overdekt liggend vrouwelijk 
naakt van zo’n honderd meter lang en 
tot twintig meter hoog - wordt past 
echt een icoon aan de dijk toegevoegd. 
Al deze veranderingen vergroten de 
leefbaarheid van het dorp en geven 
het gebied een economische boost. 
Daarnaast is Holwerd aan Zee een 
showcase voor innovatie. Tijdens de 
ontwikkeling worden thema’s als 
dijkversterking, natuur, groen en 
recreatie onderzocht. En voor de 
landbouw is dit een testgebied voor 
verzilting. Dat is een groeiend 
probleem, want het klimaat wordt 
grilliger en door zeespiegelstijging en 
bodemdaling komt het zout op steeds 
meer plekken te dicht bij de wortel-
zone van gewassen. In een deelgebied 
zal daarom ook worden geëxperimen-
teerd met zilte teelt (zouttolerante 
pootaardappelen).

Kosten en baten
Een onafhankelijk onderzoeks- en 
adviesbureau maakte voor Holwerd aan 
Zee een zogenaamde  Maatschappelijke 
Kosten en Baten Analyse (MKBA). Wat 
zou Holwerd aan zee kunnen opbren-
gen? Afhankelijk van het scenario, zo’n 
59 miljoen euro, berekenden zij. Natuur 

en biodiversiteit profiteren van de 
plannen, maar recreatie en toerisme 
leveren banen, inkomsten en maat-
schappelijke baten op. Het gebied zal 
mensen aantrekken, waardoor ook de 
huizenprijzen stijgen. Ook het scenario 
‘niets doen’ werd doorberekend. De 
krimp zet dan door en dat kost vooral 
veel geld, naar schatting  tussen € 150 
miljoen en € 260 miljoen.

Planning
Het realiseren van Holwerd aan Zee 
gaat ongeveer vier jaar duren. In 2019 
wordt het projectbureau ingericht en 
beginnen de voorbereidende werk-
zaamheden. In 2021 gaat het echte 
werk beginnen en, na een paar jaar van 
werk in uitvoering, ligt Holwerd in 2023 
weer aan zee. Daarna start de fase van 
monitoring en beheer. 

 De grootschalige ingreep kost circa € 63 miljoen.  
 Een aantal partijen hebben daar al grote bijdragen aan geleverd:
 Partij omvang
 Droomfonds Postcode Loterij € 15 miljoen
 Provincie Fryslân € 10 miljoen
 Gemeente Noardeast-Fryslân € 5 miljoen
 Regiodeal Rijk en andere rijksmiddelen min. € 5 miljoen, max. € 15 miljoen
 Aangevraagd 
 IKW/Waddenfonds € 15 miljoen
 Particuliere investeringen € 3 miljoen

Rotgans

‘Wachten op hoog water’Kluut Foto: Jan Koopmans


