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‘’Holwerd aan Zee’ is een mooi plan, maar 
we willen wel graag de gevolgen goed 
onderzocht hebben’, zegt bestuurder 
Tineke de Vries van LTO Noord Fryslân, 
zelf afkomstig uit het gebied. ‘We zijn hui-
verig voor het naar binnen halen van zout 
water, zoals de natuurorganisaties willen. 
Want als het één keer zover is, draai je 
het niet zomaar terug.’
De verzilting is een punt van zorg bij de 

boeren in de regio en deze zorg neemt 
met het plan ‘Holwerd aan Zee’ alleen 
maar toe, merkt de LTO Noord Fryslân-
bestuurder.
‘We zijn niet tegen het project’, benadrukt 
De Vries, ‘maar willen wel graag goed in 
beeld hebben wat er gebeurt met het 
water. Er liggen wellicht ook mogelijk-
heden, bijvoorbeeld als het gaat om het 
vasthouden van zoet water.’

LTO Noord: gevolgen goed in beeld brengen

IDa HyLkEma

Holwerd - Een paar keer per dag 
rijdt er een sliert auto’s en bussen 
bij zijn akkerbouwbedrijf langs. 
Syds Miedema uit Holwerd weet 
dan precies hoe laat het is, want 
die auto’s komen van of gaan naar 
de veerboot naar Ameland.

AchTERGROND

Inwoners van Holwerd zien de 
toeristen alleen maar komen en 
gaan, want deze blijven niet in het 
dorp. Om daar verandering in te 
brengen, bedacht een groep dorps-
bewoners het plan ‘Holwerd aan 
Zee’. Het is een opwaardering voor 
Holwerd en Noordoost-Friesland 
door een combinatie van recreatie, 
natuurontwikkeling en economie.

Centraal in het plan staat het 
doortrekken en verbreden van de 
Holwerdervaart naar de Wadden-
dijk, waar de boten via een sluis 
de Waddenzee op kunnen varen. 
Tussen de dijk en het dorp is een 
binnenmeer ingetekend, waarmee 
de zee letterlijk het land in wordt 
gehaald. Zo’n 15 hectare grond van 
Syds en Klaske Miedema komt daar-
bij onder water te staan.

Het bedrijf van familie Miedema-
Jensma is 85 hectare groot, waarvan 
35 hectare op afstand ligt bij Mun-

nekezijl. Het land ligt er wel in één 
blok, net als de 50 hectare rond het 
bedrijf in Holwerd. De akkerbouwer 
heeft een extensief bouwplan met 
17,5 hectare pootgoed, 12,5 hectare 
suikerbieten, 48 hectare winter-
graan, 5 hectare broccoli (verhuur) 

en 2 hectare akkerranden. 
Aan de rand van de Waddenzee 

is het prima boeren, stelt Miedema. 
De zeewind zorgt voor een goed 
klimaat voor de pootaardappelen 
en de opbrengsten zijn goed. Toch 
begint het wat te knijpen.

‘Het watersysteem wordt kwets-
baar. De verzilting neemt toe; daar 
kunnen we de ogen niet voor slui-
ten. Aan de andere kant wordt het 
met extreem nat weer steeds moei-
lijker om het water goed af te voe-
ren’, geeft de ondernemer aan.

Afvoer problemAtiscH
‘Uit deze regio moet al het water 

naar het Lauwersmeer, maar als 
daar het waterpeil omhooggaat, 
wordt de afvoer problematisch. En 
vanuit Natura 2000 en de natuur-

organisaties wordt de druk groter 
om natuur naar binnen te halen, de 
Waddendijk over. In het plan ‘Hol-
werd aan Zee’ wordt getracht deze 
opgaven te combineren.’

Nu kun je als regio wachten tot 
er wat gaat gebeuren, maar je kunt 
zelf ook actie ondernemen. ‘Door 
de werkgroep Holwerd aan Zee wor-
den we nauw betrokken bij de ont-
wikkelingen. De regio zelf zit aan 
het stuur. Een projectontwikkelaar 
zou zo’n gebied met een grote vilt-

stift intekenen, nu gebeurt het veel 
nauwkeuriger om maar zo efficiënt 
mogelijk met de grond om te gaan.’

Dat zijn 15 hectare grond letter-
lijk in het water valt is zuur, maar 
Miedema ziet mogelijkheden voor 
de regio. ‘Als het plan doorgaat, is 
deze bedrijfslocatie twijfelachtig. 
Maar je moet realistisch zijn. We zit-
ten vlak tegen een industrieterrein 
aan en daar zit ook druk.’

Belangrijk is dat er goed naar de 
mogelijkheden en gevolgen voor het 
watersysteem wordt gekeken, vindt 
de akkerbouwer. ‘Liever 15 hectare 
onder water dan 50 hectare verzilt. 
Die 15 hectare, daar komt wel een 
oplossing voor. We hebben allemaal 
belang bij een goed evenwicht in de 
waterhuishouding. We moeten het 
zoete water niet zomaar laten weg-
stromen’, meent hij.

onzekerHeid
‘Het is vooral van belang dat er 

snel duidelijkheid komt. Als het dan 
toch onder water moet, dan meteen 
ook maar doorpakken. Dan weten 
we waar we aan toe zijn en kunnen 
we weer nieuwe plannen maken. 
Onzekerheid is niet goed, want 
daarmee stel je investeringen uit en 
kom je op achterstand te staan.’

Miedema kijkt verder dan zijn 
eigen bedrijf. ‘Holwerd was jaren 
geleden het schoolvoorbeeld van 
een krimpdorp en verpaupering. 
Daar is nu al veel verandering in 
gekomen; iedereen is op zijn eigen 
manier bezig het tij te keren. ‘Hol-
werd aan Zee’ zal de hele regio een 
boost geven’, verwacht hij.

‘Het dorp en de regio worden er 
beter van en daar horen wij ook bij. 
Wij vinden het belangrijk dat onze 
kinderen hier een toekomst hebben. 
Zelf konden we ook wel een goede 
baan in het Westen krijgen, maar we 
hebben bewust voor Holwerd geko-
zen. Hier horen we thuis.’

Van krimpdorp naar trekpleister

Zo’n 15 hectare grond van akkerbouwer Syds Miedema komt onder water te staan als ‘Holwerd aan Zee’ doorgaat. 

‘Als het dan toch 
onder water moet, dan 
ook maar doorpakken’

Een open vaarverbinding tussen de Waddenzee en hol-

werd, zodat holwerd de toegangspoort wordt tot het 

Friese watersportgebied. De initiatiefnemers van het 

project ‘holwerd aan Zee’ willen met hun ambitieuze 

plan de regio een economische boost geven en tege-

lijkertijd natuur ontwikkelen. Ook een veiliger vaargeul 

naar Ameland en de afwatering van de regio maken 

deel uit van het plan. Boeren zijn vooral benieuwd wat 

de gevolgen zijn voor de verzilting in het gebied.

holwerd aan Zee
Tekst en foto’s: Ida hylkema

Holwerd - Akkerbouwer Hessel 
Hiddema uit Holwerd is een van de 
bedenkers van ‘Holwerd aan Zee’ 
en voorzitter van de werkgroep.

INTERvIEW

Wat is de rol van de landbouw in de 
plannen?
‘Door een stijgende zeespiegel krij-
gen we meer verzilting. In droge 
perioden is dat nu al te merken. De 
verzilting mag door onze plannen 
niet nog meer toenemen en daarom 
is het zaak goed onderzoek te doen. 
‘Aan de andere kant liggen er moge-
lijkheden, bijvoorbeeld voor een 
zoetwaterbuffer. Voldoende aan-
voer van zoet water is cruciaal om 
het zout terug te kunnen dringen.’

hoeveel boeren zijn erbij betrokken?
‘Bij de verbreding van de Holwer-
dervaart gaat het om acht boeren 
die ermee te maken krijgen en zes 
boeren hebben land waar een meer 
moet komen. In totaal gaat het om 
circa 70 hectare wat nodig is voor 
het meer en de verbreding van de 
vaart.’

hoe staan de boeren tegenover de 
plannen?
‘Ze zijn kritisch, met name omdat 
ze grond kwijtraken en dat vind ik 
logisch. Daarom is het belangrijk 
om goede compensatieregels op te 
stellen.
‘Ook willen we graag de gang erin 
houden, omdat we nu mogelijkhe-
den zien voor compensatie. Over 
een aantal jaren kan dat wel weer 

heel anders zijn, door veranderende 
bedrijfssituaties bijvoorbeeld. En 
die compensatie is wel erg belang-
rijk om het plan ook echt te kunnen 
uitvoeren.’

Wat is de status van het project?
‘Op dit moment wordt er veel onder-
zoek gedaan, onder meer in het 
kader van het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Trans-
port (MIRT) van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Onderdeel 
van het plan is namelijk om met het 
water uit het meer – wij spreken van 
spoelmeer - de vaargeul naar Ame-
land door te spoelen. 
‘Daar wordt in Den Haag serieus 
naar gekeken en dat is nu een 
belangrijke drager van het plan, 

ook financieel. Daarnaast hebben 
provincie Fryslân en gemeente Don-
geradeel geld voor onderzoek uitge-
trokken. We zijn op verschillende 
sporen bezig: economie, natuur en 
veiligheid.’

Wanneer gaat de schop de grond in?
‘Het streven is om in 2018 politiek 
groen licht te krijgen. Dan moeten 
de meeste onderzoeken klaar zijn. 
‘We hopen dat koning Willem-
Alexander in 2025 als eerste door de 
sluis vanaf de Waddenzee naar Hol-
werd kan varen. 
‘Op het gebied van natuurontwikke-
ling beginnen we overigens dit jaar 
al. Na het broedseizoen gaan we in 
een stukje buitendijks gebied een 
wandelroute en vogelkijkhut aan-
leggen.’

‘compensatie is belangrijk om het plan te kunnen uitvoeren’

we hopen dat koning 
willem-Alexander in 2025 
als eerste door de sluis 
vanaf de waddenzee naar 
Holwerd kan varen.

Hessel Hiddema, mede-initiatiefnemer ‘Holwerd aan zee’


