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Aan het woord…Lianne Huzen 
 

 

Wie ben je? 
Ik ben Lianne Huzen. Ik werk sinds eind 2014 bij PRW en nu in de rol van secretaris. Ik woon samen met 

mijn vriend, paarden, poezen en een hond in een oude boerderij die wij grotendeels zelf hebben verbouwd 

en gerestaureerd. De recente aanwijzing tot monument zien wij dan ook vooral als een compliment voor 

onze verbouwing. En als onze bijdrage aan het behoud van erfgoed in het Groningse aardbevingsgebied. 

Naast de onvermijdelijke muizen en seizoensgasten zijn er ook medebewoners waarvan wij niet altijd 

weten of ze er nog zijn en in welke aantallen; kerkuilen en hermelijnen!   

 

Ik houd er van om in beweging te zijn en grenzen te verleggen. Van het trainen van onze paarden tot het 

volgen van allerhande opleidingen. Na mijn studie milieukunde werkte ik bij het drinkwaterbedrijf van 

Overijssel aan grondwaterbescherming en het verduurzamen van waterwinningen. Als programmaleider bij 

de regio Groningen - Assen volgde ik een mediation opleiding. Om zelf te leren omgaan met weerstand en 

hoe je kunt bijdragen aan goede relaties tussen partijen of mensen met tegengestelde belangen. Vanuit 

beelden en verwachtingen positieve verhalen opbouwen als fundament onder goede relaties. 

 

Opleiding transitiekunde 
Recent volgde ik een opleiding transitiekunde met Derk Loorbach en Jan Rotmans als inspirators. Dit deed 

ik vanuit mijn overtuiging dat er structurele veranderingen op systeemniveau nodig zijn om het Perspectief 

Waddengebied 2050 dichterbij te brengen. Met de opleiding heb ik een nieuwe kijk aangereikt gekregen 

voor het richting geven en versnellen van transities. Waar zit de veranderingsenergie? Wie zijn de 

koplopers? Wat houdt verandering tegen? En welke ontwikkelingen op macroniveau stimuleren 

verandering?  

 

Waar werk je momenteel aan? 
Als secretaris verzorg ik samen met Hendrikus Venema de verbinding met de opdrachtgevers en de 

Wadddengovernance. Ons programmaplan loopt tot en met 2022 en van alle acties en projecten waaraan 

het PRW-team hard werkt, is duidelijk welke ontvanger het stokje overneemt. Belangrijke 

gespreksonderwerpen in ons opdrachtgeversoverleg zijn dan ook hoe er na 2022 wordt gewerkt aan een 

Rijke Waddenzee en hoe het overnemen van het stokje eruit gaat zien.  

 

Naast de rol van secretaris mag ik ook uitdagen en aanjagen op alle thema’s waar PRW aan werkt. Zoals 

het schrijven van een blog over de impact van geluid onder water en het belang van werken aan een Silent 

Green Shipping. Of het organiseren van een Wadlab over een toekomstbestendige oogst van voedsel in en 

om de Waddenzee met Sonja van der Graaf.  

Momenteel voer ik gesprekken over de balans tussen beschermen en beleven in de Waddenzee. Hierbij 

spreken we over de Waddenzee, inclusief de platen, de onbewoonde eilanden en de kwelders van de vaste 

wal. Zonder waardevolle natuur geen recreatie en beleving. Zonder draagvlak geen natuurherstel. Maar hoe 

wordt nu de balans tussen beschermen en beleven ervaren vanuit verschillende perspectieven?   

 

Wat betekenen de aanpak en de resultaten voor het gebied? 
PRW wil, in vervolg op haar werkzaamheden bij het opstellen van de zoneringskaart, hierover het goede 

gesprek aanjagen. Wat zou dit kunnen betekenen voor ondernemerschap, beheersmaatregelen en te 

maken keuzes? De gesprekken leveren naar mijn verwachting ook input voor de opdracht om te komen tot 

een waardenset voor duurzaam toerisme, waarbij de kernwaarden van het gebied centraal staan.  

 

Hoe ben je in contact gekomen met PRW? 
Dit is tijdens een gesprek met Wilfred Alblas in 2014 geweest. Hij was toen regiodirecteur bij 

Natuurmonumenten in Noord-Nederland, en één van de architecten van het in 2008 gesloten convenant 

transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee waaruit PRW is voortgekomen. Ten tijde van dit 

gesprek wilde PRW juist haar opdrachtgeverschap verbreden. Hierdoor ben ik sinds eind 2014 vanuit de 

Waddenprovincies gedetacheerd bij PRW. 
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Hoe zie je de Waddenzee-regio van de toekomst? 
Een prachtig en krachtig gebied waar de mens handelt als onderdeel van het ecosysteem. Van ego naar 

eco! En dat begint bij vertrouwen en verbinding tussen mensen. De nieuwe Wadddengovernance draait in  

zijn totaliteit nu ongeveer een jaar en ik zie daarin mooie dingen gebeuren. Zo vind ik het sterk dat het 

Omgevingsberaad Waddengebied al na een jaar een evaluatie heeft laten uitvoeren en met de 

aanbevelingen aan de slag gaat.  

Uiteindelijk gaat het om de omslag in denken en doen en de keuzes die we maken. Voorbij de belangen in 

het hier en nu en de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee centraal stellen. En daarvoor is aanjagen 

en uitdagen essentieel. Of het nu gaat om het tracé voor de stroomkabel voor de aanlanding van “Wind op 

zee”, een toekomstbestendige oogst van voedsel in en om de Waddenzee, of de plannen voor het 

uitbreiden van het militaire luchtruim. 

 

Wat zou je de lezers van deze nieuwsbrief willen meegeven? 
Met een goed boek op schoot en een beetje verbeeldingskracht reis en beleef je al vanuit je stoel. Van De 

Wadden van Matthijs Deen, het fotoboek over de Wadden van Ruben Smit en zijn team tot Reisvogels met 

Theunis Piersma als verteller. Ook films en series kunnen je een nieuwe kijk geven op het Waddengebied; 

bekijk Hollands Hoop en je ziet de Mariakerk in het Friese Wierum of de dijkdoorgang in de Groningse 

Eemspolder voorgoed met andere ogen. 


