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Voorwoord  
 
Een toekomstbestendig watersysteem vraagt om een visie waarin de regio zich bewust is van het feit dat we leven en werken in een waterrijke 
omgeving. Better Wetter is voor Noordoost Fryslân een belangrijk programma omdat de regio voor de (nabije) toekomst veel water-gerelateerde 
opgaven op zich af ziet komen. Denk bijvoorbeeld aan een toename van het aantal piekbuien, maar ook periodes van droogte door het veranderde 
klimaat. Waterberging en het schoonhouden van water moeten daarom een plaats krijgen in de huidige gebiedsopgaven, om veenoxidatie en 
verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te bewaren. Het verbinden van innovatief landgebruik, natuur en water geeft de regio meer kwaliteit. 
Voor de regio is het ontwikkelen van nieuwe gewassen en (streek)producten binnen Better Wetter ook van groot belang om meer werkgelegenheid 
te genereren. Het maatschappelijke draagvlak in de regio is erg groot, nagenoeg alle partijen; overheden, onderwijs, ondernemers en 
maatschappelijke partners hebben zich verbonden aan het programma Better Wetter. De geïntegreerde aanpak van alle partners van Better Wetter 
moet leiden tot nieuwe kansen voortkomend uit een nieuwe visie op waterbeheer in de regio. 
 
In fase l van het programma Better Wetter hebben in het kader van het RAAK Publiek project onderzoekers, studenten en docenten nauw 
samengewerkt met overheden, ondernemers en experts. Via een transdisciplinaire aanpak is gewerkt aan nieuwe vormen van toekomstbestendig 
waterbeheer voor Noordoost Fryslân en aan het verder ontwikkelen van economische dragers.  
 
In dit rapport, dat tot stand is gekomen in samenwerking met alle partners van Better Wetter, zijn de activiteiten en resultaten van het 
onderzoeksproject RAAK publiek beschreven. De resultaten en opbrengsten van dit onderzoeksproject  vergroten het  inzicht bij de diverse partners 
in de mogelijkheden en gevolgen van nieuwe vormen van waterbeheer, zoals flexibel peilbeheer, waterberging in een natuurgebied en de combinatie 
met natte teelten. Daarnaast heeft het RAAK Publiek project bijgedragen aan de programmering van nieuw onderzoek in het  programma Better 
Wetter Fase ll. Het recentelijk opgestart  project “natte teelten in veenweide” is een sprekend voorbeeld. 
 
Ik wil alle betrokkenen dan ook heel hartelijk dankzeggen voor de enthousiaste wijze waarop zij met de verschillende deelvragen aan de slag zijn 
gegaan en voor de opgedane kennis en inzichten die het RAAK Publiek onderzoek heeft opgeleverd. Het onderzoek  heeft een zeer waardevolle 
bijdrage geleverd aan de belangrijke wateropgaven waar we als regio voor staan. 

 
 
Wim Oosterhuis 
 
Voorzitter kerngroep Better Wetter 
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Better Wetter 
 
Better Wetter is een samenwerkingsverband waarin verschillende 
partners willen bijdragen aan de ontwikkeling van: 
 

 Toekomstbestendig watersysteem voor het veenweidegebied 
en de Friese boezem, dat rekening houdt met de effecten van 
klimaatverandering (piekbelasting, droogte) en een halt 
toeroept aan de maaivelddaling in het veenweidegebied, 
behoud van een toekomstgerichte,   rendabele landbouw en 
dat strekt tot versterking van de ecologie van de Friese 
boezem;  
 

 (nieuwe) economische dragers te ontwikkelen voor een 
duurzaam land- en watergebruik onder (zeer) natte 
omstandigheden in het veenweidegebied, die bijdragen aan 
de sociaal economische versterking van de regio.  

 
Daarvoor is nieuwe kennis nodig. Hiervoor is op basis van eerdere 
analyses (A&W & KWP 2013) een inhoudelijk programma opgesteld 
met doelen en projecten (Kernteam Better Wetter 2017). Better 
Wetter Raak Publiek is daarop gebaseerd.  
 
Better Wetter richt zich primair op het ontwikkelen en ontsluiten van 
deze kennis door middel van concrete projecten. Het werkgebied van 
Better Wetter is primair Noordoost Fryslân.  
 

1. Introductie 
 
1.1 Nieuwe oriëntatie op waterbeheer 
‘Better Wetter’ refereert aan een beter watersysteem in Noordoost Fryslân: 
ecologisch vitaler, veerkrachtiger, gezonder en duurzamer. De aanleiding om Better 
Wetter, als samenwerkingsprogramma van verschillende stakeholders, te starten 
was het besef dat de grenzen in zicht komen van het huidige waterbeheer, 
gebaseerd op bedijking en actieve aan- en afvoer van water via bemaling (A&W & 
KWP 2013, Brongers & van Belle 2008). Hoewel deze bemaling, ook in Noordoost 
Fryslân, heeft gezorgd voor een zeer productieve landbouw, is het aan- en afvoeren 
van water op termijn niet meer vol te houden. Het huidige waterbeheer heeft, 
onder invloed van veenoxidatie, geresulteerd in een sterke afname van de 
natuurlijke capaciteit om piekbelasting op de boezem bij overvloedige regenval op 
te vangen. Dit gaf gedurende de afgelopen decennia aanleiding tot het instellen 
van steeds grotere bemalingscapaciteit en de polders verloren ecologische 
verbinding met het regionale watersysteem van de Friese boezem.  
 
Klimaatgerelateerde problemen zoals wateroverlast bij hevige regenval en extreme 
droogte worden versterkt bij afwezigheid van hoogwaterzones die als buffer 
kunnen werken. Bovendien heeft ontwatering en verlaging van de grondwater-
stand geleid tot een flinke bodemdaling in veenweidegebieden, tot versnelde 
afbraak van de veenbodems en tot extra uitstoot van broeikasgassen. Maaiveld-
daling is een nog steeds doorgaand proces. Bovendien herbergen de voormalige 
overstromingsgebieden belangrijke natuurwaarden, die steeds mee onder druk 
komen. Dit is onder andere te wijten aan het ontbreken van seizoensgebonden 
dynamiek in het watersysteem als gevolg van het huidige waterbeheer. Deze 
problematiek in de Friese veenweiden maakt duidelijk dat het huidige 
watersysteem in het Lage Midden van Fryslân en aanpalende lage delen) niet 
duurzaam is en onvoldoende is toegerust op toekomstige klimaatveranderingen. 
Dit vraagt om een nieuwe oriëntatie op het waterbeheer (Kernteam Better Wetter 
2017). 
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1.2 Brede aanpak 
De noodzaak voor een duurzamer en toekomstbestendig waterbeheer wordt breed 
onderkend. In Fryslân, waar de agrarische sector in hoge mate afhankelijk is van 
een goed functionerend watersysteem, zal de voortgaande bodemdaling in het 
Lage Midden op lange termijn tot knelpunten leiden in het waterbeheer. Mede 
daarom wordt de bereidheid tot verandering steeds groter. Overgaan tot nieuwe 
maatregelen is echter nog een grote stap, omdat dat in veel gevallen betekent dat 
de bestaande functies en toepassingen moeten worden aangepast of opgegeven. 
Maar tegelijkertijd doen zich ook nieuwe kansen en mogelijkheden voor. Er is 
daarom behoefte aan een brede aanpak, waarbij lokale ruimtelijke aanpassingen in 
het waterbeheer worden verbonden met de bestaande of toekomstige regionale 
ontwikkeling, ten gunste van de regionale economie. In het Better Wetter 
programma is deze uitdaging opgepakt met een strategie waarbij gebruik wordt 
gemaakt van (zeer) natte omstandigheden zonder de bodem verder te draineren. 
Gebieden die daarvoor in aanmerking komen zijn onder andere laag gelegen 
polders met een functie voor waterberging, bepaalde natuurgebieden aan de 
boezem en waterpartijen die bij kunnen dragen aan een meer flexibel 
waterbeheer.  
 

1.3 Kennisbehoefte 
Realisatie van een dergelijke strategie, dat wil zeggen flexibel peilbeheer en 
vernatting, vereist een verandering van denken en vereist lange termijn 
aanpassingen. In plaats van de omgeving aan te passen aan het landgebruik, wordt 
in Better Wetter het land- en watergebruik aangepast aan de omgeving. Dit vereist 
verschillende technologische en sociale innovaties: vernieuwingen die nodig zijn 
om duurzaam waterbeheer te verenigen met sociaaleconomische haalbaarheid.  
De mogelijkheden in gebieden met flexibel waterbeheer kunnen worden vergroot 
wanneer inkomsten voor lokale ondernemers kunnen worden gegenereerd. Binnen 
Better Wetter staat de ontwikkeling van regionale verdienmodellen dan ook 
centraal. Dit betreft bijvoorbeeld de productie van Lisdodde en veenmos uit 
poldergebieden in de regio. Door lokale ondernemers vanaf het begin van het 
project bij deze aanpak te betrekken, wordt bijgedragen aan een breed draagvlak 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. In het Programma fase II 
van Better Wetter is dit uitgewerkt (Kernteam Better Wetter 2017). 
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1.4 RAAK publiek Better Wetter 
Als onderdeel van het Programma Better Wetter is het RAAK Publiek project Better 
Wetter ontwikkeld en uitgevoerd in de periode van april 2016 - juni 2018, onder 
leiding van Hogeschool Van Hall Larenstein. In dit kader zijn onderzoeken en 
verkenningen uitgevoerd door studenten en docenten, in samenwerking met 
andere stakeholders, naar nieuw vormen van waterbeheer. Daarbij staan flexibel 
peilbeheer en vernatting van (landbouw)grond centraal. Het onderzoek beoogt 
antwoord te bieden op de volgende vraag:  
 

“hoe kan het watersysteem in Noordoost Fryslân worden geïnnoveerd, met 

nieuwe vormen van waterbeheer, nieuwe functies en functiecombinaties? “ 

 

Er is geëxperimenteerd met verschillende technologische en agro-economische 

innovaties, om de toepasbaarheid en meerwaarde voor toekomstbestendig water-

beheer te kunnen schatten. Het onderzoek bestond uit drie deelonderzoeken: 

 

1. Verkenning van het huidige watersysteem en mogelijke innovaties 

2. Onderzoek innovatieve concepten: functiecombinaties en flexibel waterbeheer 

3. Evaluatie van nieuwe vormen van waterbeheer 

 
RAAK Publiek Better Wetter bestaat uit drie delen. In het eerste deelonderzoek is 
het huidige watersysteem in Noordoost Fryslân in kaart gebracht vanuit 
verschillende perspectieven: technisch, ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk. In 
het tweede deelonderzoek zijn de innovaties onderzocht, met name door 
veldonderzoek te verrichten in experimenten met nieuwe functies en 
functiecombinaties. In het derde deelonderzoek zijn de mogelijkheden om het 
watersysteem in Noordoost Fryslân te innoveren, nader onderzocht en 
geëvalueerd en worden de kansen en knelpunten voor een toekomstbestendig 
watersysteem beschreven. 

Figuur 1 Startbijeenkomst RAAK-publiek Better Wetter met alle betrokken 
partners 
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1.5 Transdiciplinair onderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek was praktijkgericht en transdisciplinair. Bij deze vorm 
van ontwerpend onderzoek (study by design) worden concrete maatschappelijke 
problemen via een coöperatief proces (iteratief bespreken, tekenen, rekenen van 
grof naar fijn) benaderd waarin onderzoekers en andere actoren samen aan 
oplossingsrichtingen werken. De achtergrond hiervan is dat innovaties vaak het 
resultaat zijn van een interactief leerproces van teams of netwerken: co-creatieve 
kennisontwikkeling. Ervaringsleren door te exploreren en te experimenteren in de 
praktijk staat daarbij centraal, zie Figuur 2 (Van Eijk., 2015). 
 

1.6 Resultaten en opbrengsten – dit rapport 
In dit rapport, dat tot stand is gekomen in samenwerking met alle partners van 
Better Wetter, zijn de activiteiten en resultaten van onderzoeksproject RAAK 
Publiek Better Wetter beschreven. Met de resultaten en opbrengsten beoogt het 
project aan waterbeheerders, planologen, natuurbeheerders en andere betrokken 
professionals inzicht te geven in de mogelijkheden en gevolgen van nieuwe vormen 
van waterbeheer (flexibel waterpeil, berging in een natuurgebied, natte teelt, 
natuurvriendelijke oevers, etc.). In deze rapportage passeren de resultaten van de 
onderzoeken in kort bestek de revue, waarbij vooral wordt aangegeven welke 
onderzoeken en verkenning zijn gedaan. Voor de volledige en feitelijke resultaten 
verwijzen we naar de studenten-onderzoeken en verkenningen zelf. 
 
Het rapport bestaat uit drie delen: 
In deel één wordt het huidige watersysteem beschreven vanuit verschillende 
perspectieven: technisch, ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk. In deel twee 
worden verschillende innovaties belicht die bij kunnen dragen aan een meer 
toekomstbestendig waterbeheer. In het laatste deel worden de resultaten van 
RAAK publiek onderzoek geëvalueerd: wat is bereikt en welke vragen moeten nog 
worden beantwoord om innovatieve en meer duurzame vormen van waterbeheer 
in Noordoost Fryslân grootschalig in de praktijk te implementeren. 

 

Figuur 2 Illustratie van ervaringsleren: Door achtereenvolgens te exploreren, 
te experimenten en te evalueren wordt er door de belanghebbende ervaringen 
opgedaan, die het lerend vermogen en innovaties versterken (Van Eijk., 2015). 
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Deel één: Het huidige 
watersysteem 
 
In dit deel worden de knelpunten van het huidige watersysteem in Noordoost 
Fryslân inzichtelijk gemaakt. Dit wordt aan de hand van drie verschillende 
perspectieven geïllustreerd (Figuur 3): 
 

1. Milieutechnisch perspectief (hoofdstuk 2) 
2. Ruimtelijk perspectief (hoofdstuk 3) 
3. Sociaal-maatschappelijk perspectief (hoofdstuk 4) 

Bij de technische invalshoek past aandacht voor het functioneren van het 
watersysteem in relatie tot waterkwantiteit en waterkwaliteit. De ruimtelijke 
invalshoek gaat in op de ruimtelijke samenhang en kansrijke combinaties tussen 
verschillende ruimtelijke lagen (occupatielaag, netwerklaag en ondergrondlaag). 
Kansrijke combinaties met landbouw, natuur en vrijetijdseconomie in het gebied 
kunnen een versterkend effect veroorzaken. De sociaal-maatschappelijke 
invalshoek richt zich op de actoren in het gebied. Om een transitie naar een 
duurzaam watersysteem mogelijk te maken, zullen ambities, percepties, belangen 
en verantwoordelijkheden besproken en afgestemd dienen te worden. 

 

Figuur 3 drie invalshoeken voor het bestuderen van het 

watersysteem, bron: Tjallingii (ECS, 1996) 
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2. Water in Noordoost 
Fryslân 
 

2.1 Waterbalans Noordoost Fryslân 
 
Door de NHL Stenden Hogeschool is een waterbalans opgesteld voor het Bûtefjild 
(De Wit, 2018). Een waterbalans geeft inzicht in de hoeveelheid water dat het 
gebied inkomt en uitgaat. Op deze manier kan bepaald worden of een gebied te 
maken heeft met waterverlies (mogelijkheden voor waterberging) of water-
overschot. Bodemsoorten spelen hierbij een belangrijke rol, omdat aan de hand 
van porositeit en doorlatendheid kan worden bepaald waar water naar toe gaat in 
een gebied.  
 
Naast de grondwatersituatie (kwel of infiltratie) en de oppervlaktewaterhuis-
houding (inlaat en uitlaat) wordt de waterbalans beïnvloed door het veranderende 
klimaat, meer regen of droogte in de toekomst heeft invloed op de 
waterhuishouding in een gebied. De KNMI’14 klimaatscenario’s geven inzicht in 
hoe het klimaat in de 2050 veranderd kan zijn en wat dit voor invloed heeft op de 
hoeveelheid regen of verdamping (Figuur 4). Dit figuur geeft vier scenario’s weer, 
waarbij bij het G-scenario uit wordt gegaan van een wereldwijde temperatuur-
stijging van 1 graad en bij de W-scenario’s zal dit 2 graden zijn. De L- en H-
scenario’s geven de verandering van de luchtstromingspatroon, bij L zal het weinig 
veranderen. Bij het H-scenario zal de wind voornamelijk uit het westen komen.   
 
Om een model te ontwikkelen voor de waterbalans van Noordoost Fryslân en de 
invloed van klimaatverandering op de waterbalans inzichtelijk te maken is in het 
kader van RAAK Publiek Better Wetter voor een deel van het Bûtefjild een 
waterbalans opgesteld (Figuur 5). Het onderzoeksgebied is 251 hectare groot en 
bevat 2 procent open water. De huidige waterbalans wordt vergeleken met de vier 
klimaatscenario’s. Hierbij zijn geen mogelijke veranderingen in het gebied, 

Figuur 4: KNMI’14 klimaatscenario’s (Tank, Beersma, Bessembinder, 
Hurk, & Lenderink, 2015) 

Figuur 5: Onderzoeksgebied – deel van het Bûtefjild 
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verschillen in hoogte of waterkerende objecten meegenomen. De resultaten van 
de waterbalansen geven inzicht in de peilstijging in het gebied, naar aanleiding van  
de hoeveelheden water dat het gebied inkomt en uitgaat en hoe hoog het water 
zou komen te staan op het maaiveld nadat de maximale peilstijging is bereikt. 
 
In het gekozen onderzoeksgebied is sprake van wateroverschot (uitgaande van 
geen bemaling), zie Tabel 1. Daarnaast concludeert De Wit (2018) dat de Gh-
klimaatscenario tot een kleiner wateroverschot leidt dan bij de huidige waterbalans 
en de andere klimaatscenario’s. Het luchtstromingspatroon blijkt veel invloed te 
hebben op de waterbalansen. Ook accumuleert er meer water in het gebied bij W-
klimaatscenario’s dan bij G-klimaatscenario’s. Voor de waterbalansen zijn 
gemiddelde jaarlijkse neerslag cijfers gebruikt, er is niet onderzocht of de 
waterbalans verschilt tussen zomer en winter periode. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden dat het hier gaat om een model in plaats van werkelijke 
gemeten waardes (De Wit, 2018).  
 
 

Waterbalans Wateraccumulatie 

in het gebied  

(m3) 

Peilsteiging  

 

(cm) 

Water op 

maaiveld 

(cm) 

Tijdsduur voordat 

water weg is 

(dagen) 

Huidig 828300 1650,0 0,0033 59 

GL 875739 1744,5 0,0034 62 

GW 813210 1620,0 0,0032 57 

WL 895317 1783,5 0,0035 71 

WH 841101 1675,5 0,0033 58 

Tabel 1 Waterbalans Bûtefjild uit De Wit, 2018 
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2.2 Waterkwaliteit  
De kwaliteit van oppervlaktewater in het veenweidegebied van Noordoost Fryslân 
is in het kader van Raak Publiek Better Wetter geëvalueerd voor nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen met behulp van data van Wetterskip Fryslân 
(Smolders et al., 2013). Hieruit blijk dat voor stikstof en fosfaat bij ruim 80% van de 
locaties regelmatig overschrijdingen van de normen plaatsvindt, zoals deze zijn 
vastgesteld in de Europese Kaderrichtlijn water. Bij gewasbeschermingsmiddelen 
worden in het veenweidegebied geen overschrijdingen geconstateerd. Daarbij 
moet worden aangetekend dat het aantal locaties waar regulier op 
gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten beperkt is (n=3). In het kleigebied ten 
noorden van het veenweidegebied vinden wel regelmatige overschrijdingen van de 
norm voor gewasbeschermingsmiddelen plaats.  
 
Veenoxidatie heeft gevolgen voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 
Veen is in staat om veel componenten te binden, zoals stikstof en fosfaat, maar ook 
gewasbeschermingsmiddelen. Het hanteren van lage waterstanden (d.w.z. de 
huidige situatie) leidt tot oxidatie van veen. Dit gaat gepaard met verschillende 
aerobe omzettingsprocessen, zoals de oxidatie van pyriet, de binding van fosfaat 
door ijzer, sulfaatvorming en nitraatvorming, zoals geïllustreerd in Figuur 6. Vooral 
na het groeiseizoen spoelt ijzer en fosfaat uit (Figuur 7, Smolders, 2013).  
 
Uitspoeling van fosfaat uit landbouwgrond is de belangrijkste bron van 
fosfaatemissie naar oppervlaktewater. In Fryslân bedraagt de emissie van P naar 
water circa 500 ton P per jaar, daarvan is ruim 80% (400 ton P/jaar) afkomstig van 
de landbouw (Emissieregistratie., Z.D.). Deze P-emissie leidt er o.a. toe dat doelen 
van de Europese Kaderrichtlijn Water op dit moment nog onder druk staan. Het is 
de verwachting dat vernatting door flexibel peilbeheer zal leiden tot desorptie van 
fosfaat, en dus tot een vergroting van de P-emissie naar oppervlaktewater. Echter, 
de mate van (verhoogde) P-emissie is op dit moment niet duidelijk.  
 
Het toepassen van natte teelten zoals lisdodde kan het vrijgekomen fosfaat volledig 
binden, zoals is gebleken uit het onderzoek in het Bûtefjild (paragraaf Error! 
Reference source not found.). Het toepassen van natte teelten kan dus bijdragen 
aan substantiële waterkwaliteitsverbetering. Aanbevolen wordt om in toekomstige 

Figuur 6 Het vrijkomen van fosfaat, nitraat en sulfaat als gevolg van 
oxidatie (Smolders et al., 2013). 

Figuur 7 Fosfaatemissies en bronnen in Fryslân (Smolders, 2013). 



University of Applied Sciences  

 

2. Water in Noordoost Fryslân 15 
 

 

Tabel 2 De gevoeligheid van landbouwgewassen voor zout 

Better Wetter projecten het thema waterkwaliteit nadrukkelijk te adresseren, 
evenals de potentie van natte teelten voor verbetering van waterkwaliteit. Dit geldt 
niet alleen voor fosfaat, maar ook bijv. voor gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij 
wordt vermeld dat een eerste analyse aangetoond heeft dat, in tegenstelling tot 
nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen geen knelpunt vormen m.b.t. de kwaliteit 
van oppervlaktewater in het Better Wetter gebied (met name doordat er veel 
veeteelt plaats vind). Norm-overschrijding van gewasbeschermingsmiddelen vinden 
wel plaats in het kleigebied (hier wordt meer akkerbouw gepleegd) ten noorden 
van het project gebied.  
 
 

2.3 Zoute kwel in Noordoost Fryslân 
De waterkwaliteit van het watersysteem in Noordoost Fryslân wordt mede 
beïnvloed door de aanwezigheid van zout grondwater, in deze paragraaf geven we 
een overzicht van verschillende facetten van zoet-zout grenzen door de kaarten 
met hoogte, kwel en zoutmetingen van het Wetterskip Fryslân naast elkaar te 
leggen.  
 

De aanwezigheid van zoute kwel 
Op geringe diepte is zout grondwater aanwezig in het gehele projectgebied. Dit 
komt doordat het gehele projectgebied getijdengebied was sinds de laatste ijstijd 
(Oude Essink et al. 2006). Door dit proces  zijn de  meeste grondlagen onder zoute 
omstandigheden afgezet, waardoor grondwater op relatief geringe diepte al zout 
is. Zo is in de laagten bij het Klaarkampermeer, een oude terp die in het verleden is 
afgeticheld, sprake van zilte graslandvegetaties en brakke watervegetaties. Dat is 
karakteristiek bij verschillende afgegraven terpen in Noordoost Fryslân, 
samenhangend met het ondiepe zoute grondwater en de ligging van zilte 
grondwaterbanen (Timmerman 1992).  
 
De situatie rond het Lauwersmeer ligt nog gevoeliger dan op andere plaatsen. Het 
grondwater onder de deklaag van het Lauwersmeer is zouter dan op andere 
plaatsen, en daarnaast is de deklaag langs het Lauwersmeer gedeeltelijk weg 
geërodeerd. Dit betekent dat bij peilverhoging in het Lauwersmeer de 

Gevoeligheidsklasse EC * 
(dS/m) 

Chloride * 
(mg/l) 

Voorbeeldgewas ** 

Gevoelig 1,5 250 Groenten 
Matig gevoelig 3 625 Aardappelen 
Matig tolerant 6 1500 Bieten 
Tolerant 10 3000 Gras 
Zeewater *** 54 19350 n.v.t. 

* FAO 

** Bakel en Stuyt 

*** www.waterresearch.nl  

http://www.waterresearch.nl/
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Figuur 8 Kaart van Noordoost Fryslân waarin een Chloridekaart (Wetterskip Fryslân) is 
gecombineerd met een kwelkaart (mm per dag) 

zoetwatervoorraad rond dit meer kan verminderen door intrusie van het zoute 
grondwater (Oude Essink et al, 2006).  
 
Over de gevoeligheid van landbouwgewassen voor zout is momenteel veel 
discussie (bv. Bakel en Stuyt, 2011), maar als globale indeling is Tabel 2 (pag 15) 
volgens de FAO (Ayers & Westcot, 1989) bruikbaar. 
 
Naast de directe gevolgen van zout water in de wortelzone voor gewasopbrengst 
en vegetatieontwikkeling, heeft de stroming van zout water naar de sloten een 
effect op de waterkwaliteit in deze sloten. Een ander fenomeen is de hoge 
achtergrondbelasting van fosfaat in de kustgebieden. Deze is maar voor ca. 25% 
aan landbouw toe te schrijven, en komt dus voor een groot gedeelte via het 
kwelwater naar boven. Griffioen et al. (2010) vinden als meest waarschijnlijke 
oorzaak voor deze hoge fosfaatgehalten in kustgebieden de mineralisatie van 
organisch materiaal afkomstig uit de Eem formatie. Meer kwel verhoogt dus de 
fosfaatconcentratie, terwijl er geen direct verband is met het zoutgehalte van het 
kwelwater. Deze achtergrondbelasting is lokaal erg variabel (tientallen procenten 
verschil) en dus een complicerende factor in het op de juiste wijze vergelijken van 
oppervlaktewater kwaliteit.  
 
Recentelijk wordt steeds meer onderzoek uitgevoerd naar de invloed van zout 
water op de hydrochemie van de bodem. Verandering van het bodemcomplex op 
lange termijn (100 jaren, Eeman et al. 2016) maar ook verhoging van de 
doorlatendheid in de slootbodem (Van Dijk et al. 2016) zijn gevolgen die langzaam 
duidelijk beginnen te worden.  
 

Kaartbeeld zoutgehalte en kwel 
In Figuur 8 is een kaart te zien waarop de door Wetterskip Fryslân gemaakte 
chloridekaart is gecombineerd met de kwelkaart (mm/ per dag). Metingen geven 
een zeer lokaal beeld, maar de lage ligging en lichte kwel in het gehele noordelijke 
deel van het projectgebied geven aan dat zout overal nabij is, en dus een factor is 
om rekening mee te houden dan wel te gebruiken voor bijvoorbeeld zilte teelt of 
voor het ontwikkelen van zilte vegetatie. 
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Welke grond- en oppervlaktewaterpeilen zijn nodig om te 
voorkomen dat zoute kwel optreed? 
In het algemeen geldt dat hogere peilen tot minder zoute kwel leiden omdat er dan 
meer massa zoet water is om tegendruk te bieden aan het omhoog kwellende 
zoute water. Het benodigde peil zal lokaal variëren afhankelijk van de kweldruk, 
doorlatendheid en dikte van de deklaag en ook de eventuele drainagediepte speelt 
een rol. Op dit moment wordt vooral doorspoeling met zoet water als middel tegen 
verzilting ingezet. Met het nieuwe gemaal Vijfhuizen bij Hallum is dat nog beter 
mogelijk geworden. Het (extra) opzetten van peilen in de winter is een middel om 
de zoetwatervoorraad in de grond te vergroten en daarmee een buffer aan te 
leggen waardoor in drogere tijden het moment waarop zout het oppervlak bereikt 
uitgesteld wordt.  
 
Ook de geologie heeft een grote invloed op de dikte van de zoetwaterlens. In het 
algemeen zal een slecht doorlatende deklaag bepalen tot waar de zoetwaterlens 
zich in de diepte ontwikkelt (De Louw et al., 2013). De deklaag in Noordoost Fryslân 
bestaat voornamelijk uit klei en zavel. Het voorkómen van oxidatie en het 
voorkomen van verzilting zijn niet strijdig.  
 
Volgens de beleidsnota van het Wetterskip Fryslân (2010), wordt een verlaging ten 
behoeve van landbouw, dan wel een peilverhoging ten behoeve van natuur naar 
grondwatertrap 2 toegestaan (GHG < 40 cm onder maaiveld, GLG 50 tot 80 cm 
onder maaiveld). Dit is een compromis waarin geen van beide te veel belemmerd 
wordt. 
 

Welke kansen en risico’s biedt verzilting voor Better Wetter? 
Het aanhouden van hoge peilen in het oppervlaktewater voorkomt verzilting en 
bodemdaling zo veel mogelijk. In het veld, zal in Noordoost Fryslân bij zorgvuldig 
peilbeheer weinig directe zoutschade aan gewassen ontstaan. In lange droge 
perioden, als de zoetwaterlens steeds dunner wordt, kan brak water de wortelzone 
bereiken. Daar zal dit zorgen voor een beperkte versterking van het droogte effect.  
 
Slootwaterkwaliteit blijft vanuit landbouwkundig oogpunt een zorgpunt: doordat 
de deklaag onder de slootbodem het dunst is, zal het meeste zoute water hierheen 
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stromen, versterkt door de laterale stroming langs het zoet/zout grensvlak. Er kan 
gekozen worden voor nog meer doorspoelen, teneinde een zoete waterkwaliteit te 
behouden.  

 
Een minder defensieve keuze kan zijn om op bepaalde plaatsen de aanwezigheid 
van zout water te gebruiken om een zoet/zout overgang te creëren die plaats biedt 
aan een brak ecosysteem en veel soorten een mogelijkheid tot migreren bieden 
(bv. Waddenzee.nl of Naring, 2009). Dit kan uit natuur bestaan, maar ook 
aangepaste landbouw en wellicht aquacultuur een toekomst bieden. In Zeeland 
wordt dit al vrij breed toegepast. De hogeschool Van Hall Larenstein is bezig met 
het ontwikkelen van een Salt Campus onder leiding van Mindert de Vries voor het 
bundelen van de kennis en uitvoeren van experimenten ten aanzien van zilte teelt.  
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Figuur 9 Regenduurlijnen Meteoconsult 2006 (presenstatie Jeroen Lasonder). 

Figuur 10 Wateroverlastkaart (WOLK) met waterdiepte en stroombanen van de 
Hoedemakerspolder in Dokkum. De legenda is links weergegeven 

2.4 Water en bebouwd gebied 
 
Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de impact van intensievere buien, 
langdurige droogte en hitte op de economie en leefomgevingskwaliteit. Daarom is 
er een instrumentarium (modelberekening) ontwikkeld dat is gericht op het 
klimaatadaptief ontwerpen, gebruiken en beheren van het stedelijk gebied in 
Fryslân. Dit instrument wordt een klimaatstresstest genoemd en is in 
samenwerking met de TAUW, Climate Adaption Services, Geodienst van de 
Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en studenten ontwikkeld. De 
klimaatstresstest is gefinancierd voor het Fries Bestuursakkoord Waterketen, 
Kennniscentrum Natuur en Leefomgeving en RAAK Publiek Better Wetter. 
 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft de Nederlandse gemeente verplicht om 
voor 2019 een klimaatstresstest uit te voeren om de huidige en toekomstige 
problemen ten gevolgen van klimaatverandering inzichtelijk te maken. De 
Klimaatstresstest bestaat uit wateroverlastkaarten (WOLK) en hittestresskaarten 
voor het bebouwd gebied. Met behulp van deze kaarten kunnen gemeenten 
klimaatadaptiestrategieën onderbouwen en prioriteren. De kaarten worden online 
beschikbaar gemaakt voor alle gemeenten in Friesland met behulp van de Friese 
Klimaateffectatlas, die op 26 november 2018 gepresenteerd zal worden.  
 

Wateroverlastkaarten 
De wateroverlastkaart (WOLK), ontwikkeld door de Geodienst, simuleert een 
regenbui die 1x in de honderd jaar valt. In deze bui valt er 60 mm in één uur( zie 
Figuur 9). Van deze 60 mm infiltreert 20 mm in de grond of stroomt naar het 
rioleringsstelsel, de overgebleven 40 mm stroomt dus bovengronds af. Het 
resultaat is zichtbaar in Figuur 10, waar te zien is waar water op het maaiveld blijft 
staan en hoeveel. Ook berekend het model de stroombanen van het water. Hoe 
dikker de lijnen hoe groter de stroom van water is. 
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Waarom is hittestress van belang?  
Bij hete nachten is er kans op hittestress, een serieus probleem dat vaak 
onderschat wordt. Blootstelling aan hoge temperaturen zorgt voor gezondheids-
risico's. Langdurig aanhoudende hitte kan leiden tot klachten als vermoeidheid, 
concentratieproblemen en hoofdpijn. Er bestaat ook risico op uitdroging en 
overhitting. In het ergste geval kunnen mensen hieraan overlijden. 
 
Voor hittestress is de gevoelstemperatuur belangrijker dan de 'gemeten' lucht-
temperatuur. De gevoelstemperatuur (PET) geeft de temperatuur aan zoals je die 
beleeft als je buiten bent, waardoor deze een betere maat is voor hittestress dan 
de luchttemperatuur. Deze PET (physiological equivalent temperature) verschilt 
van de luchttemperatuur afhankelijk van de hoeveelheid straling die op je valt (van 
zon en van ondergrond), de relatieve vochtigheid, en de wind. In Figuur 11 tonen 
we een voorbeeld van een kaart waarop de gevoelstemperatuur zichtbaar is 
gemaakt, die is ontwikkeld door TAUW. Het verschil tussen de stad en het open 
buitengebied is duidelijk zichtbaar. De extra gevoelige plekken in de stad zijn hete 
plekken waar ook veel kwetsbare mensen (ouderen, en de allerkleinsten) 
verblijven. In 2050 is de voorspelling dat de temperatuur in steden en dorpen flink 
hoger zal zijn dan de huidige temperaturen.  
 

Wat kunnen we er aan doen? 
In de aanpassing van ons gedrag (denk aan tropenroosters, zorgplannen), en 
gerichte communicatie over bijvoorbeeld ventilatie en vochtinname is al veel te 
winnen. Daarnaast kunnen gebouwen heel gericht worden aangepast om het 
binnenklimaat te verbeteren. In de openbare ruimte is het aanbrengen van 
schaduw zeer effectief. De aanplant van bomen zorgt op termijn voor zowel 
schaduw als een koelere luchttemperatuur via verdamping. Ook laag groen en 
(brede) waterpartijen zorgen voor een lagere temperatuur. Voor Better Wetter is 
dat een interessante gedachte, omdat waterbeheer en beheersing van hitte in het 
stedelijke gebied hand in hand kunnen gaan. Dit is de moeite waard om in een 
volgende fase verder uit te werken. 
 
 

Figuur 11 Voorbeeld van een hittestresskaart. Hierop is de gevoelstemperatuur weergegeven voor 
2014 (buiten de lens) en de verwachtte gevoelstemperatuur voor 2050 (binnen de lens) 
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3. Water en ruimtelijke 
inrichting 
Bij ruimtelijke planvorming is het essentieel om de eigenschappen en functies van 
het plangebied in beeld te brengen en de eisen die deze stellen aan de ruimte vast 
te leggen. Hiermee kan een gedegen gebiedsanalyse worden opgesteld. 
 
Een van de doelen van project Better Wetter is om te kijken naar mogelijke nieuwe 
functies of functie combinaties binnen Noordoost Fryslân. Met behulp van een 
‘Lagenbenadering’ kunnen deze eigenschappen, functies en hun eisen worden 
geïnventariseerd. Daarvoor is een aantal onderzoeken door  studenten uitgevoerd, 
waarvan hier in kort bestek de benadering wordt  uitgelegd, op basis waarvan een 
schets van Noordoost Fryslân en het Bûtefjild wordt gegeven.  
 

3.1 De Lagenbenadering 
De ‘lagenbenadering’ is een instrument die zowel voor een analyse, ontwerp of als 
afweging kan worden ingezet bij ruimtelijke inrichting, ruimtelijke planning of 
gebiedsontwikkeling. Door middel van het verzamelen van informatie voor drie 
verschillende lagen (occupatielaag, netwerklaag en ondergrondlaag, zie figuur 12, 
pag. 22) kan er inzicht worden gekregen in de ruimtelijke structuren in het gebied. 
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Figuur 12 Illustratie van de lagenbenadering en de drie verschillende 
lagen waar naar wordt gekeken (Dauvellier, Z.D.)  

Occupatielaag 
De Occupatielaag is de bovenste laag in de lagenbenadering. In deze laag bevindt 
zich alles wat te maken heeft met menselijke activiteiten in de ruimte en de 
effecten ervan. Hierbij kan gedacht worden aan hoe de activiteiten wonen, werken, 
voedselproductie en recreatie is verdeeld over de ruimte in zowel stedelijk als 
landelijk gebied. Bij effecten van het ruimtegebruik kan er gekeken worden naar 
bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidsoverlast en externe veiligheid. Hierdoor komen 
zowel de verdeling van functies in de ruimte als mogelijke knelpunten naar voren.  
 

Netwerklaag 
De Netwerklaag is de middelste laag in de lagenbenadering. Deze laag bestaat uit 
meerdere netwerken; Groen (en blauw) netwerk, verkeersnetwerk en 
energienetwerk. Hierbij kan gedacht worden aan groene netwerken van 
natuurgebieden binnen en buiten de stad. Bij het verkeersnetwerk gaat het er om 
hoe de infrastructuur van wegen voor weggebruikers (wandelaars, fietsers, 
bestuurders) en vaarwegen (rivieren, kanalen) is georganiseerd. Voor het laatste 
netwerk, energienetwerken wordt er gekeken naar de ligging van het 
elektriciteitsnet, gasnet en warmtenet. 
 

Ondergrondlaag 
De Ondergrondlaag is de onderste laag in de lagenbenadering. Ook deze laag 
bestaat uit drie ondergrondsystemen: abiotisch systeem, biotisch systeem en 
watersysteem, oftewel bodem- en grondwatersysteem. Voor het abiotische 
systeem kan er gekeken worden naar hoogteligging, vochtigheid maar ook naar 
historische informatie (ontginnings-, inrichtings- en bewoningsgeschiedenis) en 
vochtigheid van een gebied. Het biotische systeem betreft het bodemleven, dat 
onderdeel uitmaakt van het gehele ecosysteem, en heeft invloed op de kwaliteit 
van de bodem. Het watersysteem bestaat vooral uit grondwaterstanden en 
stromingsrichting van water en de waterkwaliteit, zowel aan het oppervlakte als in 
de bodem (Ruimtexmilieu Z.D.). 
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3.2 De Lagenbenadering toegepast 
Als voorbeeld is eerst voor de regio Noordoost Fryslân (Figuur 13) en daarna voor 
het casusgebied it Bûtefjild een lagenbenadering met behulp van beschikbare 
gegevens toegepast. 
 

Noordoost Fryslân: 

De occupatielaag 
In de regio Noordoost Fryslân bevinden zich zes gemeentes: de DDFK gemeenten 
(bestaand uit Dantumadiel, Dongeradiel (op kaart Dongeradeel), Ferwerderadiel, 
Kollumerland en Nieuwkruisland), Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Bestuurlijk 
gezien valt dit gebied onder gemeente Noordoost Fryslân en gemeente 
Dantumadiel. Echter ambtelijk gezien bestaat het uit de DDFK gemeenten. In de 
informatie afkomstig van het CBS worden al deze gemeenten allemaal nog apart 
genoemd.  
 
In Tabel 3 is voor 2012 het landgebruik in deze gemeentes getoond. De cijfers laten 
zien dat het meeste grond wordt gebruik voor agrarische doeleinden. Daarnaast 
zijn (semi-) bebouwd terrein en bos en open natuurlijk terrein veel aanwezig. 
Binnen Dongeradiel bevindt zich het meeste aantal hectares agrarisch terrein 
(13.985 ha). Relatief gezien heeft Achtkarspelen echter het meeste agrarisch 
terrein in de gemeente (84,9%). Tytsjerksteradiel heeft de meeste oppervlakte 
totaal bebouwd terrein (inclusief semi-bebouwd) in de gemeente (1073 ha). 
Relatief gezien heeft Achtkarspelen het hoogste percentage totaal bebouwd terrein 
(9,8%). Gekeken naar recreatie heeft Tytsjerksteradiel het meeste recreatieterrein 
in de gemeente, zowel kwantitatief als relatief (259 ha en 1,6%). Ook heeft deze 
gemeente het meeste (1.212 ha en 7.2%) binnenwater. Hiermee wordt zowel 
water voor recreatieve doeleinden als water voor vaarwegen, delfstof-winplaatsen, 
vloeivelden en spaarbekkens (zoals het IJsselmeer) bedoeld. 

Figuur 13 De gemeentes DDFK, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel weergegeven (PDOK 
viewer 2018) 
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Periode Onderwerpen 
 

Achtkarsp
elen 

Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland en 
Nieuwkruisland 

Tytsjerksteradiel 

 Totaal oppervlakte 2012 
(zonder water) 

10.149 8.532 17.180 9.641 11.419 15.761 

 Totaal oppervlakte 2012 
(met water) 

10.321 8.794 27.221 13.175 12.094 16.973 

2012 Tot.  
Bebouwd terrein 

 

(ha) 913 540 696 240 395 955 

 Tot. 

Semi-bebouwd 

terrein 

 

(ha) 78 117 172 14 84 118 

 Totaal  
Bebouwd terrein 

(ha) 991 657 868 254 479 1073 

 Tot. 

Recreatieterrein 
(ha) 117 109 152 31 111 259 

 Tot. 
Agrarisch terrein 

 

(ha) 8.613 7.082 13.985 7.992 8.596 12.303 

 Tot. 

Bos en open natuurlijk 
terrein 

 

(ha) 256 422 1.194 1.278 1.558 914 

 Tot. 

Binnenwater 

 

(ha) 172 262 981 86 675 1.212 

Tabel 3 Landgebruik in hectares voor de gemeentes DDFK, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (CBS, 2018) 
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Figuur 14 Kaart met vaarwegen en dorpsvaarten in Noord Fryslân (provincie Fryslân Z.D.) 

De netwerklaag  
De focus is voor dit project gelegd op Groen/Blauwe netwerken, omdat effecten en 
maatregelen zich met name binnen dit deelnetwerk bevinden. De andere 
deelnetwerken zijn minder relevant. 
 

Blauw (water) netwerk 
Op de volgende kaart (Figuur 14) zijn alle waterlopen weergegeven, die zijn 
onderverdeeld in dorpsvaarten (blauw) en vaarwegen (donkerblauw). Niet alle 
kleine sloten en greppels zijn in Fryslân ingetekend in tegenstelling tot sommige 
andere regio’s. De kaart laat wel zien dat er een verspreid netwerk aan grotere 
waterlopen aanwezig is, waarvan grote vaarroutes zich vooral in het noorden en 
dorpsvaarten vooral in het noorden en midden van de regio bevinden.  
 

Groen netwerk 
Binnen de regio bestaat er een duidelijke opeenvolging van verschillende 
landschapstypen naarmate het landschap van zee landinwaarts wordt gevolgd. In 
het noorden van de regio langs de Waddenzee komen er landschapstypen voor 
zoals kwelders en zomerpolders. Aan de binnenlandse kant van de dijk komen 
typen voor die gerelateerd zijn aan de invloed van de zee: oude zeepolders, 
kwelderwallen, kweldervlaktes. Halverwege de regio bevindt zich een transitie naar 
gebieden die minder onder invloed van de zee lagen. Eerst komt er een klei op 
veengebied voor, dat overloopt in de typen woudontginning, Veenweide- en 
heideontginningsgebieden.  
 
Aan de randen van Noordoost Fryslân liggen drie Natura2000 gebieden: Het 
Lauwersmeer gebied in het oosten, de Waddenzee in het noorden en ten 
zuidoosten, dichtbij Leeuwarden ligt het gebied De Grutte Wielen. In de 
Natuuroverzichtskaart (Figuur 15) is te zien dat de donkergroene gebieden 
onderdeel zijn van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – overige natuur (sinds 
2013 is de EHS veranderd naar Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar is nog niet 
zo weergegeven in de kaart). De oranje gebieden zijn beheer en natuurgebieden 
die geen onderdeel van de EHS zijn.  
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Figuur 16 Geomorfologische kaart van Noord Fryslân ((Provincie Fryslân Z.D.) 

De ondergrondlaag 
Net zoals bij de landschapstypen is ook op de geomorfologische kaart (Figuur 16) 
een vergelijkbare overgang zichtbaar. In het noorden langs de kust komen de types 
kweldervlakte, Kwelderwallen en oeverwallen en Beekdal voor. Dit loopt door naar 
het binnenland totdat ten zuiden van Dokkum er een overgang plaats vind naar 
Grondmorene (keileem), Dekzand, Beekdal en Ontgonnen veenvlakte.  
 
 
 

Figuur 15 Natuurgebieden die vallen onder Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS 
is sinds 2014 overgegaan in Natuurnetwerk Nederland (NNN), wat betekend dat de doelen iets minder 
uitgebreid zijn ten opzichte van de EHS, maar nog wel bestaan (Provincie Fryslân Z.D.) 
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Casusgebied Bûtefjild:  

De occupatielaag  
In de gemeente Dantumadiel ligt, vlak boven Veenwouden, het casus gebied ‘it 
Bûtefjild’. In dit casusgebied is uitgebreid onderzoek gedaan door Van Assen et al. 
(2017) waarbij het gebied onder andere via kaartmateriaal1 goed is beschreven. 
Alle kaarten uit het rapport. hebben dezelfde gebiedsgrenzen.. De begrenzing is 
gebaseerd op watergangen, wegen en bestaande deelgebieden (Van Assen et. al. 
2017). 
 
Net als voor Noordoost Fryslân zijn er ook voor dit casusgebied gegevens over 
landgebruik beschikbaar (zie Figuur 17). Het merendeel van het projectgebied is 
natuur of landbouwgebied. Op enkele boerderijen na is er nauwelijks bebouwing 
aanwezig. De natuurgebieden bestaan voornamelijk uit moerasvegetatie, bos en 
enkele hooilanden. Het deel dat in agrarisch gebruik is bestaat uit grasland (voor 
veeteelt) en in een gering gebied maisteelt. 
 

                                                                 
1 De kaarten uit  Van Assen et al. zijn gebaseerd op bestaande kaarten, waardoor de kaarten de huidige 
situatie niet goed meer weergeven. Om toch een beeld te schetsen van het gebied zelf zijn ze wel 
meegenomen in dit rapport. 
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Figuur 17 Landgebruikskaart van casusgebied it Bûtefjild. Binnen de begrenzing zijn de verschillende landgebruikstypes weergegeven (Van Assen et. al. 2017) 

 

 



University of Applied Sciences  

 

3. Water en ruimtelijke inrichting 29 
 

 

De netwerklaag 
Gebaseerd op de kaarten van Noordoost-Fryslân heeft het Bûtefjild geen grote 
vaarwegen door het gebied (Figuur 14), maar wel waterlopen (deels dorpsvaart 
deels waterloop). Het gebied ligt verder deels op de landschapstypen 
Woudontginning en Veenweidegebieden. Een groot deel van het Bûtefjild valt ook 
onder de EHS – overige natuur en is onderdeel van een natte ecologische 
verbindingszone (Figuur 15). 
 
In de natuurbeheerplannen van de provincie in 2016 staat meer gedetailleerd 
beschreven welke soorten natuurtypen er aanwezig zijn). De meest voorkomende 
typen zijn vochtig hooiland, vochtig weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk 
grasland (Brouwer, Davies, Specht en Sijtema, 2018). 
 

De ondergrondlaag 
De bodem in het Bûtefjild bestaat voor het grootste gedeelte uit veengronden, zie 
Figuur 18 en Figuur 19. De veendikte varieert tussen 0 en 160 cm. Wanneer de 
veendikte dunner is dan 40 cm valt een bodem binnen de classificatie niet meer 
onder de veenbodems, maar, in dit geval, onder de podzolgronden (humus uit- en 
inspoeling) of vlakvaaggronden (geringe bodemontwikkeling). Op de bodemkaart is 
te zien dat dit vooral in het zuidwestelijke deel het geval is. De veendikte is in de 
loop van de jaren behoorlijk dunner geworden. Door het verlagen van het 
natuurlijke peil (op of boven het maaiveld) zal onder invloed van zuurstof het veen 
worden geoxideerd en daarmee gemineraliseerd (omgezet tot water en 
kooldioxide). Hierdoor verdwijnt het veen, en wordt de veenlaag dunner. 
Verhoging van het peil zal dit proces verminderen, stoppen, of zelf omkeren: onder 
zuurstofloze omstandigheden wordt organisch materiaal niet afgebroken, dus 
nieuw geproduceerde biomassa zal leiden tot (nieuwe) veenvorming en daarmee 
maaiveld verhoging. 
In de iets diepere ondergrond is vooral de aanwezigheid van keileem van 
doorslaggevend hydrologisch belang. Deze in de ijstijd afgezette, slecht 
doorlatende laag, is zeer grillig weg geërodeerd in het gebied, waardoor zeer lokaal 
regenwater stagneert (Figuur 20). 
 
 

Figuur 18 Veendikte in het Bûtefjild. Groen betekend een lage veendikte en 
rood een hoge veendikte (Van Assen et. Al., 2017) 

Figuur 19 Bodemkaart met bodemtypen. De twee meest voorkomende 
kleuren, groen en bruin zijn respectievelijk veengronden en potzolgronden 
(Van Assen., 2017) 
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Op 10-20 m diepte komt potklei voor, die eveneens gedeeltelijk is weg geërodeerd  
in met name het centrale deel. (DINOloket, 2013) 

 

Figuur 20 Verspreiding (pot)klei in de ondergrond, (DINOloket, 2013) 
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4. De wateractoren 
Welke knelpunten en kansen zijn er voor het vasthouden en schoonhouden van 
water vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief? Een stakeholder- en sociaal 
netwerkanalyse rondom het watersysteem in Noordoost Fryslân is uitgevoerd als 
onderdeel van het antwoord op deze vraag. Welke partijen zijn betrokken bij het 
watersysteem, en hoe werken ze samen?  
 

4.1 Cijfers over Noordoost Fryslân 
In tabel 4 zijn de inwoneraantallen weergegeven voor alle zes gemeentes. In totaal 
wonen er 124.306 inwoners in Noordoost Fryslân, waarvan de meeste tussen de 20 
en 65 jaar oud zijn.  
 

4.2 Stakeholder analyse 
Door middel van een stakeholderanalyse worden alle stakeholders rondom een 
thema, project of organisatie in beeld gebracht. In dit geval is de vraag: wie zijn de 
stakeholders van het watersysteem in Noordoost Fryslân, en wat zijn hun belangen, 
rollen en verantwoordelijkheden? Een antwoord op deze vraag is verkregen door 
het doen van literatuurstudie. Een aantal studenten van hogeschool Van Hall 
Larenstein (opleiding Management van de Leefomgeving) heeft onderdelen hiervan 
voor hun rekening genomen.  
 
Aan de hand van beantwoording van bovenstaande vragen, is er een actorenweb 
gemaakt Zie Figuur 21. Het actorenweb bestaat uit vier verschillende groepen 
namelijk: overheid, ondernemers, onderzoek/onderwijs en onze samenleving; dit 
zijn de vier O’s. Alle stakeholders zijn in één van deze vier groepen geplaatst. De 
mate van belang/betrokkenheid in het programma Better Wetter wordt 
onderverdeeld in Participeren, Consulteren en Informeren (de blauwe cirkels). 
Hieronder volgt uitleg bij de belangrijkste stakeholders in het actorenweb. 

Gemeente Periode Leeftijd Aantal 

Achtkarspelen 2017 Totaal 27 893 

  < 20 jaar 6 911 

  20 - 65 jaar 15 780 

  > 65 jaar 5 202 

Dantumadiel 2017 Totaal 18 942 

  > 20 jaar 4 465 

  20 - 65 jaar 10 530 

  > 65 jaar 3 947 

Dongeradeel 2017 Totaal 23 901 

  < 20 jaar 5 700 

  20 - 65 jaar 13 235 

  > 65 jaar 4 966 

Ferwerderadiel 2017 Totaal 8 735 

  < 20 jaar 2 181 

  20 - 65 jaar 4 846 

  > 65 jaar 1 708 

Kollumerland en 

Nieuwkruisland 

2017 Totaal 12 872 

  < 20 jaar 3 086 

  20 - 65 jaar 7 369 

  > 65 jaar 2 417 

Tytsjerksteradiel 2017 Totaal 31 963 

  < 20 Jaar 7 528 

  20 - 65 jaar 17 327 

  > 65 jaar 7 108 

Tabel 4 Inwoneraantallen per gemeente (CBS 2018)  
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Figuur 21 Het actorenweb van alle directe en indirecte betrokkenen van het project Better Wetter.  
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Programmateam 
De organisaties die onderdeel zijn van het programmateam Better Wetter zijn 
weergegeven in de binnenste cirkel (participeren). Zij vormen de kern van het 
gedachtegoed van Better Wetter. Drie van de vier O’s zijn hierbij goed 
vertegenwoordigd, en de meeste organisaties bevinden zich in het publieke 
domein. Altenburg & Wymenga is de enige ondernemer (en tevens initiatiefnemer 
van Better Wetter) in de binnenste cirkel, en ook de enige geheel private 
organisatie. 
 

Overheid 
Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn de belangrijkste publieke 
organisaties. Het Wettersip is verantwoordelijk voor waterkwaliteit en water-
kwantiteit in Noordoost Fryslân. Zij is ook verantwoordelijk voor het peilbeheer en 
de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. En kunnen vanuit die rol een 
belangrijke rol spelen in de transitie van het waterbeheer. 
 
Het Wetterskip neemt de peilbesluiten, vaak in overleg met verschillende 
belangengroepen zoals bewoners, agrariërs en natuurbeheerders. Zij stelt 
beheerplannen op voor de waterkwaliteit van de wateren in hun beheersgebied. 
Ook is het waterschap verantwoordelijk voor het beheer van de regionale 
waterkeringen. Alle hoofdvaarwegen binnen Fryslân vallen onder het eigendom en 
het beheer van het Wetterskip. Voor veel schouwwateren (sloten waar minder dan 
50 hectare land op afstroomt) wordt echter van de eigenaren van de grond aan 
weerszijden van de sloot verwacht dat zij deze onderhouden. Deze 
perceeleigenaren zijn dan ook de eigenaren van deze waterweg. Aanpassingen aan 
deze waterwegen kan echter alleen met toestemming van het Wetterskip 
gebeuren. 
  
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van grote wateren, zoals de 
zee en de rivieren. Zij doen bescherming van de kust, onderhoud dammen en 
waterkeringen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het grondwater in 
stedelijk gebied. Ook zorgt de gemeente voor de afvoer van afvalwater en 
overtollig regenwater via de riolering. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het 
nationale beleid en landelijke maatregelen. Dit valt voor een groot deel binnen de 
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Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat. 
Vitens is verantwoordelijk voor het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater in 
Noordoost Fryslân. In dit verband is het relevant, dat bij Noardburgum sprake is 
van een groter drinkwaterwinning in beheer bij Vitens. 
 

Onderzoek- en kennisinstellingen  
Hoewel onderzoeks- en kennisinstellingen meestal niet direct betrokken zijn bij het 
waterbeheer in Noordoost Fryslân, kunnen ze wel een belangrijke rol spelen in de 
transitie van het waterbeheer door het doen van onderzoek en inzet van 
studenten. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân zit in het programmateam, en 
vormt hiermee de link naar kennisinstellingen. Hogeschool van Hall Larenstein en 
Nordwin College hebben beide zitting in het programmateam. Via de 
Kenniswerkplaats worden ook de overige kennisinstellingen in Fryslân betrokken bij 
de transitie. Dit gaat dan om de NHL Stenden Hogeschool, ROC Friese Poort en 
Friesland College. Buiten Fryslân zijn ook de Rijksuniversiteit Groningen (met 
University Campus Fryslân in Leeuwarden), de Hanze Hogeschool en Wageningen 
Universiteit interessante stakeholders door kennis en onderzoek. De ene 
kennisinstelling heeft door het aanbod van opleidingen meer raakvlakken met 
waterbeheer dan de andere.  
 
De Watercampus is een organisatie waar verschillende organisaties die met water 
te maken hebben binnen vallen. Dat zijn Wetsus (onderzoek), Centre of Expertise 
Water Technology (toegepast onderzoek) en de Water Alliance (netwerkorganisatie 
voor bedrijven in watertechnologie).  
 
Naast de kennisinstellingen, zijn er ook onderzoeks- en adviesbureaus zoals 
Deltares, Sweco, Royal Haskoning DHV, Antea Group, Witteveen + Bos en Tauw. 

 

Ondernemers 
Er is een aantal ondernemingen benoemd voor Noordoost Fryslân die over het 
algemeen indirect invloed hebben op het waterbeheer, doordat ze er gebruik van 
maken of doordat ze een grote speler zijn. De Ondernemersfederatie Noordoost 
Fryslân (ONOF) is een belangrijk koepel voor bedrijven en ondernemers in de regio.  

 

Figuur 22 Kennisdag bij het Brûsplak op 18 mei 2017 



University of Applied Sciences  

 

4. De wateractoren 35 
 

 

Onze samenleving 
In Noordoost Fryslân lopen verschillende initiatieven om water meer een rol te 
laten spelen in het dagelijkse leven. Met projecten als Súd Ie, Wetterfront Dokkum, 
Kollum Watersportdorp, Lits-Lauwersmeerroute, en een elektrische vaarroute in 
het Bûtefjild is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in waterrecreatie. Ook aan het 
(opnieuw) in contact brengen van dorpen met het water wordt gewerkt, getuige de 
burgerinitiatieven Holwerd aan Zee en het project Wetterwâlden Bûtefjild. Deze 
initiatieven worden getrokken door de lokale bevolking en zetten in op een 
beleving waarin culturele, historische en ecologische dimensies elkaar versterken 
(J.Ybema, 2017). Stichting Wetterwâlden Bûtefjild vertegenwoordigt dertien 
dorpen rondom het Bûtefjild en koppelt water en andere recreatieve netwerken 
(zoals wandelen en fietsen) aan elkaar om zo de leefbaarheid van het gebied te 
versterken. Daarmee zijn ze een belangrijke gesprekspartner in de regio rondom 
water en de transitie in het gebied. 

 

Welke sectoren maken gebruik van het watersysteem in Noordoost 
Fryslân? 
De landbouwsector is sterk vertegenwoordigd in Noordoost Fryslân. Van de totale 
beroepsbevolking werkt 7,6 procent in de landbouw; landelijk ligt dit percentage 
met 2,6 procent een stuk lager. Er zijn rond de 1300 boeren in Noordoost Fryslân. 
Grasland en groenvoedergewassen (zoals mais) zijn oververtegenwoordigd. In het 
noorden van Noordoost Fryslân zijn ongeveer 200 akkerbouwers actief. Samen 
bewerken ze ongeveer 15 procent van de cultuurgrond in de regio. Verder is er nog 
een klein aantal tuinbouwers. De rest van de boerenbedrijven zijn 
(melk)veehouders (J.Ybema, 2017).  
 
In Fryslân ligt het aandeel agrariërs dat aan landschapsbeheer doet aanzienlijk 
hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2013 had meer dan 30 procent van de Friese 
boeren landschapsbeheer als verbredingsactiviteit, terwijl dat nationaal amper 11 
procent was. Andere verbredingsactiviteiten voor Friese boeren zijn loonwerk (5,3 
procent), agrotoerisme (3,5 procent), verkoop aan huis (2,7 procent) en zorg of 
kinderopvang (1,4 procent). 
De agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Walden vertegenwoordigt bijna 
800 agrariërs (en particulieren met landschapselementen en grond) uit Noordoost 
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Fryslân. Daarnaast is Agrarisch Collectief Waadrâne (agrarische natuurvereniging) 
ook actief in de noordelijke regio van Noordoost Fryslân.  
 
In Noordoost Fryslân is LTO Noord vertegenwoordig in de afdeling Noordeast 
Fryslân. Vanwege de omvang van deze doelgroep, en het grondoppervlak dat ze in 
eigendom hebben, is dit een belangrijke stakeholder die meer dan alleen 
geïnformeerd moet worden. Andere agrarische stakeholders in de regio zijn 
Agrarische Jongeren Friesland (met een aantal afdelingen in de regio), 
BoerenNatuur (een landelijke vereniging van agrarische natuurverenigingen, waar 
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij aangesloten is). 
 

Watersport 
De provincie Fryslân heeft het grootste aantal recreatieboten per inwoner: 1 op de 
23 inwoners. De ondernemers in Noordoost Fryslân die zich associëren met 
watersport merken echter een daling in het bootbezit en het aantal vaarbevoegde 
gasten. Deze ervaringen sluiten aan bij de uitkomsten uit de nationale 
Trendrapport Toerisme 2016, dat een scherpe daling van het aantal boot-vakanties 
constateert. De gemiddelde booteigenaar is 58 jaar oud en 30 procent van de 
eigenaren is van plan zijn of haar boot in de komende drie jaar te verkopen. Daar 
tegenover staat de groei in het verhuren van boten voor enkele dagen en meer 
actieve watersport als kanovaren of surfen (J.Ybema, 2017). 
 
De werkgelegenheid in de Friese watersport is tussen 2000 en 2009 gegroeid met 
22,7%. Dat zijn 844 banen (Provincie Fryslân, 2015). De werkgelegenheid in de 
watersport bevindt zich in: jachtwerven, jachthavens, bootverhuur, zeilscholen, 
passagiersvaarten (charters en rondvaarten) en overige (onderverdeling uit 
Bosatlas van Fryslan 2009, zie factsheet recreatie). Watersportverbond Regio 
Fryslân zet zich in voor de belangen van ondernemers in de waterportindustrie in 
Friesland en dus ook Noordoost Fryslân. Sportvisserij Fryslân zet zich in voor de 
belangen van de sportvissers in Fryslân. De Friesche IJsbond is een 
samenwerkingsverband van de 22 verschillende ijswegencentrales in Fryslân. Deze 
groep zet zich in voor de belangen van schaatsers op natuurijs in (Noordoost) 
Fryslân. De Koninklijke Vereniging De Friesche Elf steden organiseert de 
elfstedentocht op de schaats. Een aantal van deze steden ligt in Noordoost Fryslân. 
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Natuur 
In Noordoost Fryslân zijn verschillende natuurgebieden. De eigenaren en 
beheerders van deze natuurgebieden zijn It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, 
Landschapsbeheer Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden en andere agrarische 
natuurverenigingen (o.a. Ecolana). De belangrijkste natuurgebieden zijn: Nationaal 
Park Lauwersmeer (SBB), Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, 
Waddenzee Werelderfgoed, De Houtwiel (SBB), Bûtefjild (met o.a. Sippenfennen, 
Ottema-Wiersmareservaat, Bouwepet), Grutte Wielen, Alde Feanen en Noard 
Fryslân Bûtendyks (It Fryske Gea).  
 
Andere organisaties op gebied van natuur die actief zijn in Noordoost Fryslân zijn: 
Jeugd Natuur Club Friesland (aangesloten bij Friese Milieu Federatie), 
Vlinderstichting, Wielenwerkgroep (aangesloten bij Friese Milieu Federatie), KNNV 
Vereniging voor veldbiologie, Fryske Feriening foar Fjildbiology (daar vallen 
verschillende werkgroepen onder, waaronder werkgroepen uit Noordoost Fryslân), 
Bond Friese Vogelwachten (met 13 vogelwachten in Waadrâne en 15 in Noardlike 
Fryske Wâlden), Vogelbescherming Nederland en Sovon vogelonderzoek 
Nederland. 
De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van 38 natuur- en 
milieuorganisaties in Fryslân. Het zet zich in voor de belangen van de natuur en het 
milieu in Fryslân. 
 

4.3 (Water)bewustzijn in Noordoost Fryslân 
In 2017 is door S. Dill in het kader van RAAK Publiek Better Wetter een 
belevingsonderzoek onder burgers uitgevoerd in Noordoost Fryslân om te kijken 
hoe groot het bewustzijn was over klimaatverandering en klimaatadaptatie. Het 
onderzoek bestond uit een steekproef binnen het onderzoeksgebied van burgers 
wonend in een stad en in een dorp om een representatief overzicht van de 
bevolking in Noordoost Fryslân te krijgen (Dill, 2017).  
 
Hoewel bleek dat de steekproef te weinig respondenten tussen de vijftien en 
twintig jaar had, waren andere criteria, zoals de verdeling van geslacht, leeftijd en 
gebied (stad / dorp) voldoende representatief om wel een conclusie te kunnen 
trekken over de resultaten.  
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Verandering van weersomstandigheden is door de meerderheid van de 
ondervraagden waargenomen en schrijven dit toe aan klimaatverandering. 
“Klimaatadaptatie“ is een onbekend begrip volgens de respondenten. Een van de 
voornaamste redenen is dat er weinig overlast door water wordt ervaren en dus 
geen noodzaak om maatregelen te nemen. Dit onderzoek wijst uit dat er wel 
bewustzijn is over klimaatverandering, maar nog niet voor klimaatadaptatie. Er 
wordt geadviseerd om meer bewustzijn te creëren over de gevolgen van een 
veranderend klimaat, zodat burgers in de toekomst meer bereid zijn klimaat 
adaptieve maatregelen te implementeren in hun directe omgeving (Dill, 2017). 
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Deel twee: Onderzoek innovaties, 
functies en flexibel waterbeheer 
 
In dit deel worden een aantal innovaties en perspectieven beschreven die bij 
kunnen dragen aan een meer toekomstbestendig waterbeheer in Noordoost 
Fryslân. De innovatieve concepten (Natte teelten, Klimaatkanalen en Integrated 
Constructed Wetlands) zijn allemaal gebaseerd op vernatting en flexibel 
peilbeheer. Deze concepten worden beschreven in hoofdstuk vijf. Vervolgens is in 
hoofdstuk zes een aantal toekomstperspectieven belicht: op welke manieren kan 
flexibel peilbeheer in het landschap worden geïntegreerd en wat zijn daarvan de 
consequenties en kansen voor de functies van het landschap? Hoofdstuk 7 
beschrijft tenslotte een aantal innovatieve tools op het vlak van monitoring en 
communicatie, zoals het gebruik van onderwaterdrones en visualisatiemiddelen om 
de consequenties van nieuwe concepten gebaseerd op vernatting voor een groot 
publiek (virtueel) zichtbaar te maken.  
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5. Innovatieve concepten 
 
In het Raak Publiek project zijn innovatieve concepten die zijn gebaseerd op 
vernatting van het landschap en flexibel peilbeheer oriënterend onderzocht: Natte 
teelten, Klimaatkanalen en Integrated constructed wetlands. In dit hoofdstuk 
worden deze concepten en de belangrijkste resultaten beschreven.  
 

5.1 Natte teelten  
Natte teelten, zoals Lisdodde en Veenmos, bieden de mogelijkheid om landbouw te 
bedrijven onder extreem natte omstandigheden. In het project zijn proefvelden bij 
het Bûtefjild ingericht ten behoeve van groei experimenten uitgevoerd met 
Veenmos en Lisdodde. Naast de groei van de lisdodden is ook de waterkwaliteit 
gevolgd (Mettrop et al. 2018). 
 

Veensmosteelt 
In augustus 2017 is een teeltbed voor veenmos (Sphagnum sp.) ingericht bij het 
Ottema-Wiersma reservaat. Dit teelbed is in de tweede helft van september 
ingezaaid met veenmosrijk maaisel uit de schraallanden in het reservaat. Daarbij 
zijn twee typen maaisel aangebracht: maaisel met relatief veel veenmos, en 
maaisel met vooral grassen, Gewoon haakmos (Rytidiadelphus squarrosus) en 
haarmossen (Polytrichum sp.). Eén deel van het teeltbed is ingezaaid met zeer 
veenmosrijk maaisel, het andere deel met maaisel dat meer grassen en overige 
mossen bevatte. De monitoring richt zich op de groeicondities in het teeltbed en 
hoe de groei van de veenmossen verschilt tussen de beide kwaliteiten van 
zaaimateriaal.  
 

Waterbeheer 
Het waterpeil rond het teeltbed kan enigszins gereguleerd worden met behulp van 
een stuw tussen de ringsloot rond het teeltbed en de naastgelegen waterplas. De 
stuw is zo lang mogelijk dicht gehouden om zoveel mogelijk regenwater in het 
teeltbed te houden. Aan het einde van juni was de waterstand echter ca. 25 cm 

Figuur 23 Veenmos teeltbed in het Bûtefjild 
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onder het maaiveld gezakt. In het begin van juli is de stuw opengezet om verder 
uitzakken van het waterniveau te beperken.  
 

Plantengroei 
Ten aanzien van de groeicondities valt op dat de omstandigheden voedselrijk zijn. 
Dat is niet gunstig voor veenmossen, aangezien veenmossen juist beter dan de 
meeste planten in staat zijn te groeien onder voedselarme condities. Toch hebben 
de veenmossen zich uitgebreid in het voorjaar van 2018, zie Figuur 24. Hierin is de 
verbreiding van veenmossen in plots van 1 x 1 m2 weergegeven voor 21 maart en 
23 mei. De plots in het deel dat is ingezaaid met het meest veenmosrijke mengsel 
(de A-plots) hebben het in deze periode beter gedaan dan de plots in het deel met 
minder veenmosrijk maaisel (de B-plots).  
 
 

Lisdoddeteelt 
 

Locatiekeuze en aanleg teeltbed 
In 2016 is door adviesbureau Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek (A&W) 
een eerste kleinschalige proef naar de haalbaarheid van lisdoddeteelt uitgevoerd in 
een extensief beheerd grasland van dhr. R. Kinderman (RD-coördinaten ca. 
192,6:584,2). Hier is met behulp van lage stukken damwand een bak gecreëerd 
waarin water gelaten werd. Hierin zijn enkele planten Grote lisdodde geplant. In 
het afstudeeronderzoek van Nouta (2016) zijn onder meer bodemmonsters van 
deze locatie gebruikt2. 
 
Het was de bedoeling de kleinschalige proef op te schalen naar een groter 
experiment. Dit echter bleek niet mogelijk in verband met beperkingen 
voortvloeiend uit de SNL-subsidie die toegekend is voor dit terrein, te weten 
beheertype N10.02 Vochtig hooiland (GS Fryslan 2015; Provincie Fryslân 2018). 
Daarom is voor de opschaling uitgeweken naar een terrein waarop geen SNL-
subsidie rust, te weten een extensief beheerd grasland van dhr. A. van der Ploeg 

                                                                 
2 Het onderzoek van Nouta was geen onderdeel van het RAAK Better Wetter-project, maar 
van een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Figuur 24 Ontwikkeling van het met veenmos begroeide deel van plots. Iedere plot 
meet 1 x 1 m2; het verbreidingspercentage is het deel van de plot waarin veenmos 
groeit. De A-plots zijn ingezaaid met veenmosrijk maaisel, de B-plots met minder 
veenmosrijk maaisel. 

 

Figuur 25 Studenten leggen het Lisdodde teeltbed aan in het Bûtefjild 
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Figuur 26 Inrichting van de proefvelden voor lisdoddeteelt op het terrein van Van der Ploeg. Blauwe peilen geven de waterstromen door de 
bedden weer. De ligging van meetpunten voor oppervlaktewaterkwaliteit is aangegeven met gele stippen, locaties van peilbuizen zijn met 
rode stippen aangegeven (aangepast naar A&W). 

(RD-coördinaten ca. 192,1:585,4). Hier zijn door A&W twee teeltbedden van 10 x 
45 m2 aangelegd, plus een aantal smalle geulen, zie Figuur 26. De proefvelden zijn 
zo aangelegd dat water ’s zomers onder vrij verval ingelaten kan worden vanuit de 
boezemsloot ten westen, en af kan stromen naar de poldersloot ten oosten. Voor 
meer achtergrond informatie zie Mettrop et al. 2018.  
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Figuur 27 Verloop van de veendikte langs de proefvelden en filterstelling van de 
grondwaterstandsbuizen (aangepast naar Benning, Oldenwening & Smeenk 2017). In blauw 
is het streefpeil en geschatte waterdiepte aangegeven voor de boezemsloot (links; A) en voor 
de poldersloot (rechts; A’). P1 is peilbuis 1A, P2 is 1B, P3 is 2A, en P4 is 2B. 

Opzet experiment en monitoring 
De beide teeltbedden zijn gebruikt voor een experiment met inpoten (bed 1 in 
Figuur 26) versus inzaaien (bed 2) van lisdodden. Het doel van dit experiment was 
de bruikbaarheid van beide methoden te vergelijken. Bed 1 is eind maart 2017 
ingepoot, met behulp van een groep studenten van Nordwin College Life Sciences 
Watermanagement en Milieu. Het was de bedoeling alleen Grote lisdodde (Typha 
latifolia) aan te planten, maar doordat de wortelstokken nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden bleken zijn Grote- en Kleine lisdodde (Typha angustifolia) in 
ongeveer gelijke hoeveelheid aangepoot. Bed 2 is direct na het inpoten ingezaaid 
met zaad van de Grote lisdodde.  
 
Vervolgens is de toestand en ontwikkeling van de groeiomstandigheden in de 
teeltbedden in de loop van 2017 bepaald door Van Hall Larenstein (VHL) en de 
Radboud Universiteit Nijmegen (RUN) Deze monitoring richtte zich op grond- en 
oppervlaktewaterstanden, fysisch-chemische kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater en de fysisch-chemische samenstelling van de bodem. Zie 
Zeephat (2018) voor een beschrijving van de gehanteerde methoden. 
 
De lengtegroei en uitbreiding van de lisdodden is gemonitord door A&W, ten slotte 
is aan het eind van het groeiseizoen de biomassaproductie in het ingepote teeltbed 
geschat door VHL. 
 
 

Resultaten groeiseizoen 2017 

 

Bodem en water 
Ter plaatse van de proefvelden blijkt de veenbodem nog ca. 60 – 80 cm dik te zijn, 
waarbij het veenpakket aan de westkant iets dikker is dan aan de oostkant (Figuur 
27). Aan de westkant van de proefvelden staat peilbuis 1A in het veenpakket, 
terwijl 1B in het zandpakket daaronder staat, op een laag keileem. Aan de oostkant 
staat 2A in de veenlaag en 2B in het onderliggende zand. Filter 2B staat op 
vergelijkbare diepte als 1B, maar hier is geen keileem aangetroffen.  
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Figuur 28 Grond- en oppervlaktewaterstanden in de proefvelden (Oppervlaktewaterstanden: 
data C. Fritz & J. Geurts, RUN; overige data VHL). 

Figuur 28 geeft een overzicht van de grond- en oppervlaktewaterstanden in de 
proefvelden, ten opzichte van het maaiveld en de waterbodem, uitgedrukt in m 
NAP (oppervlaktewaterstanden: data RUN). Aan de westkant blijkt de 
grondwaterstand in het veenpakket 20 – 30 cm hoger te staan dan aan de oostkant 
van de proefvelden. Aan de westkant volgt de grondwaterstand in het veen globaal 
de oppervlaktewaterstand, in het oosten is dit minder duidelijk. Aan de westkant is 
de grondwaterstand in het veenpakket structureel hoger in dan in de zandlaag. 
Hier is dus sprake van infiltratie. Aan de oostkant van de teeltbedden liggen de 
grondwaterstanden in het veen en daaronder dicht bij elkaar, en lijkt de 
waterstand in het veen alleen op te lopen na langere neerslagrijke periodes. Er 
blijkt dus nogal verschil te zijn tussen de beide zijden van de proefvelden. Dit heeft 
vermoedelijk te maken met de verschillende peilregimes in de nabijgelegen sloten. 
Mogelijk speelt ook mee dat de keileemlaag aan de westkant hoger ligt dan aan de 
oostkant, of wellicht zelfs geheel ontbreekt aan de oostkant. 
 
In het begin van september is de waterinlaat vanuit de boezemsloot gesloten, 
omdat in de boezem het lagere winterpeil ingesteld werd. Vervolgens stijgt in de 
neerslagrijke eerste helft van september de oppervlaktewaterstand in de 
proefvelden aanzienlijk gestegen, totdat deze zich stabiliseert nabij de 
maaiveldhoogte, zie ook Zeephat (2018). Als in de loop van februari na een zeer 
natte winter een droge periode aanbreekt, daalt de oppervlaktewaterstand weer 
wat. 
 
Aan het begin (12 april) en eind van het groeiseizoen (5 oktober) zijn 
bodemmonsters genomen in het ingepote teeltbed 1. Hierin zijn totaalgehalten aan 
fosfor en kalium bepaald. Er is in dit eerste groeiseizoen geen afname van deze 
nutriënten gevonden. Daarom kunnen de monsters samengenomen worden voor 
een vergelijking met de door Nouta (2016) gerapporteerde condities op de 
pilotlocatie (perceel Kinderman) en bij het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) te 
Zegveld, zie Tabel 5. In vergelijking met deze andere locaties, blijkt in de bodem van 
de teeltbedden minder fosfaat aanwezig te zijn. Ten opzichte van de pilotlocatie 
bevat de bodem in de teeltbedden wel meer kalium, hoewel dit minder is dan bij 
het VIC. In de door Nouta gerapporteerde proeven bleek de groei van lisdodde op 
bodem uit de pilotlocatie Kinderman achter te blijven bij die op bodem uit het VIC. 
Bovendien bleek de beschikbaarheid van kalium beperkend voor de 
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Tabel 6 Totaal plantbeschikbare gehalten kalium, fosfaat, nitraat, ammonium en zwavel 
in de bovenste 10 cm van de bodem, per teeltbed. Gehalten zijn gemiddelden voor 5 
monsters ± de standaardafwijking (data C. Fritz & J. Geurts, Radboud Universiteit 
Nijmegen). 

Tabel 5 Vergelijking van de hoeveelheid fosfor en kalium in de bodem van de teeltbedden, 
met de pilotlocatie op het perceel van R. Kinderman en bij het Veenweiden Innovatiecentrum 
(VIC) te Zegveld (* bron: Nouta 2016). Waarden voor de teeltbedden zijn gemiddelden van 6 
verzamelmonsters (± standaardafwijking). 

 

biomassaproductie op bodem uit de pilotlocatie. In de teeltbedden lijkt de 
beschikbaarheid van fosfor eerder beperkend te zullen worden. 
 
De RUN heeft op 19 juli 2017 bodemmonsters genomen in de teeltbedden, en 
hierin de totale plantbeschikbare nutriënten bepaald met behulp van zoutextractie. 
In Tabel 6 staan enkele resultaten hiervan, voor de bovenste 10 cm van de bodem. 
Dit is de diepte waarop de lisdodden wortelen. Er blijkt inderdaad weinig fosfaat 
(uitgedrukt als P) beschikbaar te zijn. In teeltbed 1 bevat de bodem ook weinig 
nitraat (NO3

-), in teeltbed 2 varieert de beschikbaarheid van nitraat sterk per plaats. 
Ammonium (NH4

+) is meer aanwezig, maar ook dit is variabel. In beide teeltbedden 
blijkt op het moment van monstername nog kalium beschikbaar te zijn. Verder 
blijkt een aanzienlijke hoeveelheid zwavel (S) aanwezig te zijn. Dat kwam ook al 
naar voren in Nouta (2016), en lijkt kenmerkend te zijn voor de veenbodem in het 
Bûtefjild. 
 
Op 19 juli en op 8 september 2017 zijn oppervlaktewatermonsters genomen en 
geanalyseerd, zie Tabel 7. De monstername op 19 juli is uitgevoerd door de RUN. 
Op 19 juli was het volop zomer en stonden de proefvelden in verbinding met de 
inlaatsloot. Het nutriëntengehalte in de inlaatsloot is opvallend laag, voor water in 
de Valomsterboezem. Ook op basis van vergelijking van de EGV-waarden blijkt het 
water in de inlaatsloot sterk af te wijken van dat in de Valomsterboezem (Zeephat 
2018). Het water in de proefvelden lijkt op 19 juli zeer sterk op dat in de inlaatsloot, 
en er zijn nauwelijks aanwijzingen dat de samenstelling wijzigt tijdens het verblijf in 
de proefvelden. Alleen het kaliumgehalte lijkt iets af te nemen. De gehalten aan 
stikstof en fosfor zijn zeer laag. 
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Tabel 7 Oppervlakte- en grondwaterkwaliteit op 19 juli (data C. Fritz & J. Geurts, Radboud Universiteit Nijmegen) en op 8 september 
(data VHL). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 8 september is de temperatuur lager en is er een neerslagrijke periode 
aangebroken. De verbinding met de inlaatsloot is dan afgesloten. De chloride-
gehalten in de proefvelden zijn dan lager dan in juli, als gevolg van een groter 
aandeel regenwater. Het gehalte opgelost fosfaat ligt dan nog steeds onder de 
detectiegrens (die hoger is in het lab van VHL, dan in het lab van de RUN). In de 
monsters zijn wel aanzienlijke hoeveelheden nitraat aangetroffen. 
 
In het grondwater zijn op 8 september een aanzienlijk gehalten chloride, nitraat en 
sulfaat aangetroffen. Vooral in het veenpakket in teeltbed 1 (buis 1A) is het 
sulfaatgehalte vrij hoog. In buis 1B was te weinig water aanwezig om een goed 
monster te kunnen nemen. De samenstelling van het water uit filter 2B wijkt 
opvallend af van het water uit 1B, vooral ten aanzien van de gehalten chloride en 
nitraat. Dat is een verdere aanwijzing dat de hydrologische situatie aan de 
westkant van de proefvelden verschilt van die aan de oostkant.  
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Figuur 29 Ontwikkeling van de ingepote lisdoddes, uitgesplitst naar Grote- en Kleine lisdodde. 
A. ontwikkeling van de lengte van scheuten en B. ontwikkeling van het aantal scheuten 
(Mettrop et al. (2018)). 

Groei van de lisdodde 
De lengtegroei en uitbreiding van lisdoddes is gemonitord door A&W (Mettrop et 
al. (2018). De ingezaaide lisdoddes kwamen pas in juni tot ontwikkeling. Daardoor 
is de groei hiervan niet gemonitord. Aan het einde van het groeiseizoen waren 
lisdodde-zaailingen goed verspreid door het bed aanwezig, maar in zeer lage 
dichtheden (< 0,5 %). In februari 2018 bleken de zaailingen in het diepste deel van 
teeltbed 2 te zijn begraasd, waarbij de planten zijn uitgetrokken en wortels zijn 
opgegeten.  
 
De ontwikkeling van de ingepote lisdoddes in teeltbed 1 is weergegeven in Figuur 
29. De lengtegroei van de Kleine lisdodde was iets sneller dan die van de Grote 
lisdodde en uiteindelijk werden planten van de Kleine lisdodde gemiddeld ca. 15 
cm langer dan die van de Grote lisdodde. Zowel Grote- als Kleine lisdodde liet vanaf 
eind juni een toename van het aantal scheuten zien. Voor de Grote lisdodde 
stabiliseerde het aantal scheuten per wortelstok zich halverwege juli op gemiddeld 
3 scheuten. De Kleine lisdodde ging tot het eind van de monitoring door met het 
aanmaken van nieuwe scheuten, wat uiteindelijk gemiddeld meer dan 4 scheuten 
per wortelstok opleverde. 
 

Biomassaproductie  
De bovengrondse biomassaproductie aan het einde van het groeiseizoen is geschat 
door drie proefvlakken van 1 x 1 m2 te oogsten. Van de geoogste biomassa is onder 
meer het drooggewicht bepaald en de gehalten van enkele stoffen (Tabel 8; 
Zeephat 2018).  
 
Een opvallend resultaat van deze steekproef, is dat de Kleine lisdodde een hogere 
verhouding tussen versgewicht en drooggewicht had. Desondanks, en ondanks de 
grotere lengte van de Kleine lisdodde, heeft Grote lisdodde bij een vergelijkbare 
bedekkingsgraad meer biomassa geproduceerd. De totale biomassaproductie van 
Grote- en Kleine lisdodde samen bedroeg ruim 1,5 ton droge stof per ha. Dat is fors 
minder dan in de literatuur genoemde referenties van 4 – 22 ton per ha.  
 
Ten aanzien van de samenstelling van de biomassa vallen vooral verschillen in het 
gehalte calcium en kalium op. Beide stoffen zijn meer aangetroffen in biomassa van 
de Grote lisdodde, dan in de Kleine lisdodde. Door de kleine steekproef zijn de 
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standaardafwijkingen echter groot, zodat deze verschillen waarschijnlijk niet 
statistisch significant zijn. 
 

Resultaten groeiseizoen 2018 
Op 13 april 2018 is de inlaat vanuit de boezemsloot naar de teeltbedden geopend. 
Vanaf dat moment worden de teeltbedden niet langer alleen door neerslag gevoed, 
maar ook door water uit de Valomster boezem. In de weken hierna is gezocht naar 
een dusdanige afstemming van de uitlaat dat het waterpeil in de teeltbedden niet 
uitzakt, terwijl wel een aanzienlijke waterstroom het teeltbed uit stroomt. Op 8 juni 
2018 heeft hieraan de laatste aanpassing plaatsgevonden. De waterdiepte in de 
teeltbedden varieert rond 20 cm.  
 

Waterzuivering 
Een belangrijke potentiële waarde van lisdoddeteelt is de functie als 
zuiveringsmoeras. Het monitoringsprogramma voor 2018 is er mede op gericht 
deze functie te bepalen. Het is nog te vroeg in het groeiseizoen om vast te stellen 
hoeveel nutriënten zijn vastgelegd in de geproduceerde biomassa. De toe- en 
afname van nutriëntenconcentraties in het water is gepresenteerd in Figuur 30. 
Hierbij geeft een positief getal aan dat de concentratie aan het einde van het 
teeltbed hoger is dan die van het inlaatwater, en andersom. Voor alle gemeten 
nutriënten - stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) – is het beeld variabel, maar vanaf 
mei lijkt afname van concentraties te overheersen. Dit valt samen met de toename 
is lengtegroei van de lisdodden. De meting in juni geeft de uiteindelijke 
stroomsituatie weer, dus na de laatste aanpassing van de uitstroomsnelheid. 
 

Variatie in oppervlaktewaterkwaliteit 
Op 20 juni 2018 is de ruimtelijke variatie in waterkwaliteit in beeld gebracht, door 
met een drijvende opstelling met multimeters varend door het gebied te gaan. 
Door iedere ca. 3 minuten de gemeten waarden en de locatie op te slaan ontstaat 
een beeld van de ruimtelijke variatie in waterkwaliteit. Deze metingen zijn verricht 
voor verschillende parameters die gerelateerd zijn aan de herkomst van het water 
(met name calcium en chloride) en parameters die zijn gerelateerd aan biologische 
processen in het water (met name ammonium, nitraat en bicarbonaat).  
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Figuur 30 Het verschil in concentratie tussen ingelaten water en uitstromend water. 
Een positief getal geeft verhoging van de concentratie weer, een negatief getal 
verlaging. Concentraties in mg/l, N = totaal stikstof, P = totaal fosfor en K is kalium. 

Tabel 8 Biomassaproductie en gehalten van enkele stoffen in de biomassa. 
Gemiddelde waarden voor drie proefvlakken ± standaardafwijking, fw = 
versgewicht, dw = droge stof. 
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In Figuur 31 (pagina 50) is weergegeven hoe de gehalten aan ammonium (NH4
+) en 

nitraat (NO3
-) op 20 juni varieerden over het Bûtefjild-gebied. Vooral het gehalte 

ammonium is laag, en vaak zelfs beneden de detectielimiet. Nitraat is in 
aanzienlijke hoeveelheden aanwezig rondom de ondiepe plassen in het centrum 
van het gebied. Daarbuiten is de concentratie een stuk lager, en komt ze zelden 
boven 2,5 mg/l (≈ 0,6 mg N/l) uit. In de aanvoersloot van de lisdoddeteeltbedden is 
geen meetbare hoeveelheid ammonium aanwezig, en is maar weinig nitraat 
aanwezig (ca. 1 mg/l ≈ 0,2 mg N/l). Dat suggereert dat de inlaat van 
plantbeschikbaar stikstof via de inlaat van water naar de teeltbedden op 20 juni 
2018 beperkt was. 
 

Conclusie 
In 2017 heeft het ingepote teeltbed zich beter ontwikkeld dan het ingezaaide 
teeltbed, dat zeer laat op gang kwam. In het ingepote teeltbed is Kleine lisdodde 
hoger gegroeid en heeft het meer stengels geproduceerd. Bovendien lijkt Kleine  
lisdodde een hoger gehalte droge stof per kg verse biomassa te hebben. 
Desondanks heeft Grote lisdodde twee maal zoveel biomassa geproduceerd als 
Kleine lisdodde. De biomassaproductie is echter ver achtergebleven bij in de 
literatuur genoemde referenties. Dit zal deels samenhangen met de opstartfase 
waarin het experiment verkeert, waardoor de planten veel geïnvesteerd zullen 
hebben in de vestiging. De nutriëntengehalten in bodem en water zijn echter laag 
tot zeer laag, zodat nutriëntengebrek waarschijnlijk ook een rol heeft gespeeld in 
de beperkte groei. 
 
In 2018 begint, door voortzetting en uitbreiding van de monitoring, zich een beeld 
af te tekenen van de nutriëntentoevoer naar het lisdodde-teeltbed en van de 
zuiverende werking hiervan. Het veenmos blijkt zich uitgebreid te hebben, maar 
het is nog onzeker hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Met behulp van 
sensortechnieken is een eerste beeld verkregen van de ruimtelijke variatie van de  
waterkwaliteit in het Bûtenfjild. Voor vervolgonderzoek nutriëntenlimitatie een 
belangrijk aandachtspunt: in welke mate treedt dit op en wat is het effect daarvan 
op de teelt van natte gewassen zoals lisdodde en veenmos? 
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Figuur 31 Ruimtelijke variatie van concentraties nitraat (NO3
-) en ammonium (NH4

+) in het Bûtefjild, gemeten op 20 juni 2018. In de detailkaart van de 
lisdoddeteeltbedden geven de peilen de stroomrichting van het water weer. 
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5.2 Klimaatkanalen 
Het RAAK publiek Better Wetter heeft ook een ander nieuw innovatief concept 
opgeleverd, waarbij vernatting van het landschap centraal staat, namelijk 
klimaatkanalen. De verwachte toename van extreme neerslag, maar ook langere 
periodes van droogte onderstrepen de noodzaak voor waterberging. Vanuit deze 
opgaven is gekeken naar een nieuwe functie van kanalen in plaats van het snel 
afvoeren van water of aanvoeren van water tijdens droge periodes is verkent of 
kanalen een rol kunnen spelen in het vast houden en zuiveren van water. In het 
rapport “klimaatkanalen: een verkenning van kansen” (Groenhuijzen en van Eijk, 
2018) is onderzocht welke mogelijke kansen kanalen bieden voor ruimtelijke 
adaptatie van klimaatverandering. Kanalen worden in dit rapport opgevat als: “een 
kunstmatige, gegraven waterweg met of zonder technische kunstwerken ten 
behoeve van transport, met als doel het op bovenlokaal niveau verbinden van 
plaatsen of gebieden”.  
 
Groenhuijzen en van Eijk (2018) geven aan dat een kanaal aan de volgende criteria 
moet voldoen om een rol te kunnen vervullen voor klimaatadaptatie; niet 
bevaarbaar, geen onderdeel van de boezem, klimaaturgentie, 
experimenteerruimte, gedeelde ambities, de aanwezigheid van een veendijk. 
 
Klimaatkanalen (Figuur 32) verbinden niet alleen verschillende plaatsen en 
gebieden, ze bieden kansen voor verbinding in ruimte en tijd. In ruimte door 
functies voor waterberging, watervoorziening en waterzuivering aan kanalen te 
verbinden. In tijd door bij te dragen aan de beoogde adaptatie, zoals het tijdelijk 
opvangen van extreme neerslag, indien het klimaatkanaal gekoppeld is aan het 
boezemland. Op deze wijze kunnen klimaatkanalen onderdeel gaan vormen van de 
transitie naar een duurzaam watersysteem, die tevens condities scheppen voor 
kansrijke innovatieve combinaties tussen natuur, landbouw, wonen en 
vrijetijdseconomie (Groenhuijzen en van Eijk, 2018).  
 
In het kader van het onderzoek is een digitaal kaartverhaal ‘storymap’ uitgewerkt 
waarin vanuit het perspectief van een klimaatkanaal de urgentie in Noordoost 
Fryslân wordt toegelicht. Deze is te vinden via  
http://www.cas-platform.com/klimaatkanalen. 
 

Figuur 32 Basisontwerp klimaatkanalen (Groenhuijzen en van Eijk, 2018) 

http://www.cas-platform.com/klimaatkanalen
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Geschikte klimaatkanalen 
Uit de verkenning komt naar voren dat in Fryslân 20 kanalen niet bevaarbaar zijn, 
geen onderdeel zijn van de Friese boezem en waar in de omgeving sprake is van 
klimaaturgentie en die zijn gelegen in de regio Noordoost Fryslân. 
 
Nader onderzoek is vereist om de invulling en toepassing van dit innovatieve 
concept in de praktijk adequaat te kunnen ijken. Geadviseerd wordt om een 
praktijkproef op te zetten met alle betrokken, waarbij een stuk kanaal met 
omgeving waar het concept geïmplementeerd en gemonitord kan worden. Als 
opties voor een dergelijke “ijk-kanaal” is met het Wetterskip Fryslân de 
Roodkerkervaart besproken (zie Figuur 33). 
 
 

5.3 Integrated Constructed Wetlands 
De zuiverende werking van planten en (natte) gewassen krijgt op dit moment nog 
relatief weinig aandacht in waterkwaliteitsbeheer. Vernatting van landschap en het 
verbouwen van natte gewassen, zoals die in dit RAAK project is verkend, kunnen 
worden beschouwd als ‘constructed wetlands’, een concept dat kan worden 
ingezet door waterkwaliteitsbeheer. Denk bijvoorbeeld aan (na)zuivering van RWZI 
effluenten, run-off water (agrarisch, wegen, bedrijventerreinen) en oppervlakte-
water. 
 
Door intensivering van landbouw, groei van bevolking en welvaart, komt grond- en 
oppervlaktewater meer onder druk te staan van vervuiling, zoals nutriënten, 
gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen. 
Bovendien leidt klimaatverandering tot een nieuwe dynamiek in verdamping en 
neerslag. Het concept van Integrated Constructed Wetlands (ICW) kan dit 
spanningsveld verkleinen of zelfs ombuigen naar synergie door de integratie van 
waterzuivering, waterbuffering, teelt van natte gewassen en natuurontwikkeling. 
Bij deze ontworpen wetlands op landschapsschaal draait het dus om combinatie en 
integratie van functies.  
 
De vraag is nu in welke situaties en onder welke voorwaarden de verschillende 
functies (waterzuivering en –berging, natte landbouw, natuurontwikkeling) het 

Roodkerk 

Readtsjerk 

Eeltjemeer 

Eeltsjemar 

Figuur 33 locatie Roodkerkervaart gelegen tussen het dorp 
Readtsjerk en het Eeltjemeer  (Groenhuijzen en van Eijk, 2018) 
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concept van Integrated constructed wetlands daadwerkelijk meerwaarde biedt. In 
een afstudeeronderzoek is in de eerste helft van 2018 de potentie van ICW’s 
oriënterend onderzocht voor verschillende situaties. Berekend is hoeveel 
oppervlakte nodig is om in een bepaalde situatie voldoende zuiveringscapaciteit te 
creëren, bijvoorbeeld om fosfaat en of geneesmiddelen uit RWZI effluent te 
verwijderen. Ook is gekeken onder welke condities deze natuurlijke waterzuivering 
meerwaarde kan bieden m.b.t. de opbrengst van gewassen en het creëren van 
ecologische waarden. De volgende baten en ‘kosten’ zijn globaal geëvalueerd: 
verbetering van waterkwaliteit, kosten voor aanleg en onderhoud, de capaciteit 
van waterberging, de impact op de omgeving, de opbrengst van gewassen en de 
impact op impact op biodiversiteit. 
 
Voor de potentieschatting zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: 

 Literatuuronderzoek m.b.t. verwijderingsrendementen en omzettings-

snelheden en de impact van verschillende gewassen daarop. 

 Opstellen van massebalansen om het benodigde oppervlak van wetlands 

te kunnen berekenen voor verschillende ontwerp-configuraties. 

 Interviews met experts en ervaringsdeskundigen t.b.v. ontwerp-evaluatie, 

en het kwantificeren van kosten, baten en risico’s. 

 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de potentie van ICW’s sterk afhangt van de lokale 
situatie, met name:  

(1) de lokale waterkwaliteit in relatie tot normen en streefwaarden. ICW’s 
bieden potentie indien er een sterke behoefte bestaat om de 
waterkwaliteit te verbeteren. 

(2) de beschikbare ruimte. ICW’s vragen relatief veel ruimte, zeker als strenge 
waterkwaliteitsdoelen moeten worden behaald. Met behulp van massa-
balansen is gerekend aan de verwijdering van geneesmiddelen en fosfaat 
uit RWZI effluent. Hieruit is gebleken dat 5-10 m2 per inwoner equivalent 
benodigd is om fosfaat en geneesmiddelen vergaand uit effluent te 
verwijderen. Voor een zuiveringsinstallatie die het water zuivert van 
40.000 inwoners (als voorbeeld) betekent dit een benodigd oppervlak van 
20 – 40 ha. 
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(3) de wens om waterkwaliteitsverbetering te combineren met andere 
functies, zoals natuurherstel c.q. stimulering van biodiversiteit, 
waterretentie, recreatie of landbouw (natte teelten). 

 
Geconcludeerd wordt dat de potentie van ICW’s voor waterkwaliteitsbeheer, d.w.z. 
de aantrekkelijkheid in relatie tot alternatieve maatregelen, wordt dus bepaald 
door de lokale omstandigheden. Daar waar sprake van voldoende beschikbaar 
oppervlak én functiestapeling lijken ICW’s een duurzame passende maatregel voor 
waterkwaliteitsverbetering. 
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6. Ruimtelijke 
toekomstperspectieven 
 
Via ontwerpend onderzoek zijn de mogelijkheden verkend voor verduurzaming van 
het watersysteem en het verkrijgen van inzicht in de betekenis voor bestaande 
functies en in de ruimtelijke effecten hiervan op het landschap. Om dit te 
onderzoeken maakten acht afstudeerders van de opleiding Tuin- en 
Landschapsinrichting van Hogeschool van Hall Larenstein in de periode september 
2016 tot juli 2017 acht plannen plan voor het Bûtefjild. In vijf plannen is in de 
opdrachtstelling aan de studenten specifieke aandacht gevraagd voor het 
verkennen van de mogelijkheden voor toepassing van het concept van 
‘Klimaatkanalen’ in het studiegebied. Ook werden, in kleine groepen drie compacte 
verdiepende studies verricht naar aan de problematiek verbonden thema’s. De 
ontwerpen en thematische studies naar het Bûtefjild bieden een breed scala aan 
mogelijke benaderingen, strategieën en ruimtelijke oplossingen, die kunnen dienen 
als inspiratie voor het omgaan met de problematiek van de veenlandschappen in 
Noordoost Fryslân en andere veenweidelandschappen in Noord- en West-
Nederland en zijn afzonderlijke te raadplegen en uitgewerkt in een samenvattend 
rapport (Noortman, 2018). Enkele voorbeelden zijn het toepassen van een 
landschappelijke zoneringstrategie en het idee van natuurderij Bûtefjild. 
 
Landschappelijke zoneringsstrategieën 
Een voorbeeld van een toegepaste zonering is het plan van Majoie-Keet. Zij komt 
tot een heldere indeling in drie zones: ‘nat’, ‘natter’ en ‘natst’ (Majoie-Keet, 2017, 
Figuur 34). Opvallend is dat in dit plan de hoogteligging ten opzichte van NAP en 
ten opzichte van de Friese boezem (-0,52 NAP) wordt gebruikt als basis voor de 
indeling in de drie gebieden.     
 
Natuurderij Bûtefjild 
Een nieuw concept voor het gebied is de ‘Natuurderij Bûtefjild’. Landbouw, 
waterbeheer, natuur en recreatie komen hier samen in een modern biologisch 

Figuur 34 Principedoorsnede landschap (voor-na) van de nieuwe zonering ‘nat’-‘natter’-
‘natst’ (Majoie-Keet, 2017) 
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melkveebedrijf, waar naar de productie van biologische melk en streekproducten 
ook natuurbeheer, seizoensberging, educatie en recreatie plaatsvinden. Hiermee 
wordt het bewustzijn over en betrokkenheid bij het landschap vergroot (Huis in ’t 
Veld, 2017). Ook kan worden gedacht in zeer lokale samenwerkingsvormen, zoals 
in één van de plannen wordt voorgesteld in de vorm van de ‘Boerenas’, een 
samenwerkingsverband voor de productie van energiegewassen (zie Figuur 35).  
 
Conclusie: 
Er zijn natuurlijk veel parallellen met andere veengebieden in Noordoost Fryslân, 
maar het onderzoek toont ook aan dat het Bûtefjild als veenweidegebied een geval 
apart is en dat de discussie over de veenweideproblematiek niet sectoraal, maar 
juist integraal moet worden gevoerd. De analyse van de studentenplannen leert 
dat de veenproblematiek vraagt om een integrale en holistische benadering van 
het gebied, waarbij breed wordt gekeken naar de spelende problemen en naar de 
kwaliteiten die het landschap biedt.  
 
 

Figuur 35 Voorbeeld van een mogelijk samenwerkingsverband tussen boeren in 
het gebied (Huis in ’t Veld, 2017) 
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7. Innovatieve tools 
 
 
In het RAAK Publiek project Better Wetter is een aantal innovatieve tools met 
betrekking tot monitoring en communicatie onderzocht. Ook is er 
educatiemateriaal ontwikkeld.  
 

Innovatieve monitoringsinstrumenten 
“Onderwaterdrones” is een populaire naam voor ROV’s (Remote Operating 
Vehicles) die onderwater metingen kunnen verrichten en vanaf de kant (of vanuit 
een boot) bestuurd kunnen worden. De drones zijn op verschillende plaatsen 
ingezet om de waterkwaliteit te meten (Figuur 36). In theorie is het ook mogelijk 
om met behulp van de drones camerabeelden van de onderwatersituatie te 
produceren, maar in deze veenrijke gebieden is het water meestal te troebel om 
geschikte beelden te maken. Een groot voordeel van drone-metingen is wel dat ze 
een ruimtelijk (3D) beeld geven van de waterkwaliteit, zodat inzicht wordt 
verkregen over de verschillende waarden op verschillende locaties en diepte, maar 
ook in tijd (4D).  
 

Gidsmodellen 
Bij het vasthouden en schoonhouden van water in Noordoost Fryslân spelen 
verschillende belangen een rol. Om gezamenlijke beslissingen te nemen over een 
toekomstbestendig watersysteem is heldere communicatie noodzakelijk. Van der 
Meulen (2018) heeft dan ook gewerkt aan het ontwikkelen van een gidsmodel met 
4 varianten voor het veenweidegebied dat specifiek in gaat op de kenmerken van 
Noordoost Fryslân. Gidsmodellen ondersteunen gebiedsprocessen door de 
verschillende belangen te vertalen naar ontwerpvarianten. Gidsmodellen worden 
gebaseerd op gidsende principes, zoals de voorkeurstrits voor waterberging: 
vasthouden, bergen en dan afvoeren. Ander gidsprincipes zijn het water van 
schoon naar minder schoon te laten stromen, sluiten van kringlopen (regenereren) 
en water combineren met andere functies, zoals landbouw, recreatie, natuur en 
wonen. 

Figuur 36 Waterkwaliteitsmonitoring met onderwaterdrone (Foto Stefan Martens, 
HVHL) 
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Figuur 37 geeft het basis gidsmodel voor Noordoost Fryslân weer, die is bepaald 
door de gidsprincipes, maar ook de ondergrond, waterhuishouding en het 
landgebruik. De gidsmodel varianten volgen de lijn uitgezet door de provincie 
Fryslân in de Veenweidevisie waarin vier strategieën zijn beschreven. De vier 
varianten zijn (1) recht zo die gaat, (2) zachte landing (3) parallelle sporen en (4) 
nieuwe wegen. 
 
De gidsmodel varianten zijn met belanghebbende uit Noordoost Fryslan besproken, 
waarbij de conclusie werd getrokken dat de varianten herkenbaar en bruikbaar zijn 
als hulpmiddel in gebiedsprocessen in Noordoost Fryslân. Van der Meulen (2018) 
adviseert dan ook om gidsmodellen te gebruiken bij grootschalige inrichtings-
projecten, waar veel belanghebbende bij betrokken zijn om uiteindelijk een beter, 
gezonder en duurzamer watersysteem in het veenweidegebied in de regio 
Noordoost Fryslân te realiseren. 
 

Educatiemateriaal 
Binnen de DOT (Docent Ontwikkel Team) Biologie bij Hogeschool Van Hall 
Larenstein is, in samenwerking met Better Wetter een lessenserie ontwikkeld voor 
middelbare scholieren (Visser, 2018). In dit lessenpakket worden verschillende 
onderwerpen die aan bod komen bij biologie en algemene onderzoeks-
vaardigheden met een thema van Better Wetter - natte teelt - als kader 
gecombineerd. De hoofdlijn gaat over het ontwikkelen van een kweekopstelling om 
eendenkroos te kweken voor een vegetarische (eendenkroos)burger. Daarbij 
komen verschillende aspecten naar voren, zoals het herkennen van verschillende 
soorten argumenten, onderzoeksvragen en hypotheses opstellen, verbanden 
tussen verschillende organisatieniveaus leggen, kweekopstelling voor eendenkroos 
ontwerpen en uitvoeren, de stikstofkringloop en de rol ervan in eiwitsynthese en 
wat voor uitdagingen er zitten in het telen van Eendenkroos. Daarnaast wordt er 
van het gekweekte kroos een echte eendenkroos burger gemaakt en opgegeten.  
 
 

Figuur 37 Basis gidsmodel voor Noordoost Fryslân (Van der Meulen, 2018) 
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Digitale klimaatsafari 
Better Wetter heeft als doel om een beter, gezonder en duurzaam watersysteem in 
het veenweidegebied te realiseren. Om dit gedachtegoed, maar ook de uitdagingen 
waarvoor Noordoost Fryslân staat, te communiceren aan een breed publiek, is er 
een digitale klimaatsafari ontwikkeld. Deze online safari geeft de kijker een beeld 
van hoe Better Wetter omgaat met het veranderde klimaat en laat op een 
inspirerende en toegankelijke manier zien welke resultaten het RAAK Publiek 
Better Wetter programma heeft opgeleverd. De verschillende onderzoeken worden 
door belanghebbende en onderzoekers op een eenvoudige manier toegelicht door 
middel van een filmboodschap. De kijkers starten met een korte introductie film 
over Better Wetter, waarna ze belanden in het Bûtenfjild bij de kenniswerkplaats. 
Hier kunnen ze door middel van een 360 graden view rondkijken en zelf bepalen 
welke thema’s ze verder willen ontdekken. Er zijn korte introductie films te 
bekijken over de volgende onderwerpen; waterkwaliteit, natte teelt, 
klimaatstresstest, klimaatkanalen, drie genomineerde prijsvraag inzendingen en 
een kaartverhaal over klimaatverandering. De digitale klimaatsafari is te vinden op 
de website www.betterwetter.nl.  
 

Figuur 38 Startbeeld van de Digitale klimaatsafari 

http://www.betterwetter.nl/
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Figuur 39 Sfeerimpressie van het symposium Better Wetter, 29 

maart 2018 in Leeuwarden (Foto’s: Stefan Martens, VHL) 

Deel drie: Toekomstbestendig 
waterbeheer 
Hoe zit toekomstbestendig waterbeheer in het veenweidegebied van Noordoost 
Fryslân er uit. Waar staan we, en wat heeft het RAAK Publiek project aan nieuwe 
inzichten geleverd. In dit hoofdstuk worden de opbrengsten geëvalueerd in licht 
van de onderzoeksvraag: 
  
“In welke mate dragen nieuwe vormen van flexibel waterbeheer bij aan de 
toekomstbestendigheid van het watersysteem in Noordoost Fryslân? 
 
Deze vraag stond ook centraal tijdens het afsluitende symposium op 29 maart 
2018. Hieronder een kort verslag. 
 
 

8. Symposium Better Wetter 

 
 
Op 29 maart vond het afsluitende symposium van Better Wetter plaats. Gedurende 
de dag werd er met alle deelnemers teruggeblikt naar het ontstaan van het project 
en werden de resultaten gepresenteerd. 
 
In de ochtend werden er drie algemene presentaties gegeven. Eerst over het begin 
van Better Wetter en de rol die het speelt in de regionale klimaatadaptatie, daarna 
over de Veenweidevisie van de provincie Fryslân en de afwegingen die daarbij 
horen. Als laatste werd er verteld over de klimaatparaplu van Wetterskip Fryslân en 
de twee bijbehorende routes: klimaatverandering beperken of anticiperen. Daarna 
werd er ingezoomd op het Raak Publiek Better Wetter project, waar meer werd 
verteld over het onderzoeksprogramma en de verbindende rol tussen verschillende 
actoren uit de velden: onderzoek, overheid, onderwijs en ondernemers. Studenten 
die stage en afstudeeropdrachten in het kader van Better Wetter hadden 
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uitgevoerd pitchten elk kort over hun projecten. Later kon er tijdens de lunch met 
de studenten gesproken worden bij hun poster presentaties. Aan het einde van de 
ochtend werd er een debat gehouden met vier verschillende bestuurders: Gerben 
Wiersma (gemeente Dantumadeel), Marjan Ingen (Wetterskip Frylsân), Albert van 
der Ploeg (Noardlike Fryske Wâlden) en Hans van der Werf (Friese Milieu 
Federatie). Middels verschillende stellingen werd er gepraat over verschillende 
onderwerpen, van verdienmodellen tot klimaateffecten op de waterkwaliteit en 
van betrokkenheid van studenten bij projecten tot de rol van regelgeving in 
innovatief onderzoek.  
 
In het middagprogramma werd de Digitale klimaatsafari* (door ROM3D) 
gepresenteerd aan het publiek, die alle aspecten van Better Wetter kort belicht 
(deze is te vinden op www.betterwetter.nl onder nieuws). Daarna konden de 
deelnemers aansluiten bij een van de vier workshops, dat elk een ander onderdeel 
van Better Wetter uitlichtte: Flexibel peilbeheer en waterkwaliteit, 
Klimaatadaptatie, Natte teelt en Ketenontwikkeling regionale economie. Daar werd 
niet alleen teruggekeken maar ook juist naar de toekomst en hoe een vervolg aan 
Better Wetter kon worden gegeven.  
 
Tijdens de workshops werd gepleit voor van het inrichten van een klimaatkanaal in 
de praktijk. De impact van vernatting op de waterkwaliteit heeft tijdens het RAAK 
project relatief weinig aandacht gehad. Er is een begin gemaakt met de verkenning 
van het Integrated Constructed Wetlands (ICW) concept voor 
waterkwaliteitsbeheer. Ook werd specifiek aandacht gevraagd voor het effect van 
vernatting op het vrijkomen van fosfaat en de fosfaat-opnamecapaciteit van natte 
gewassen. Tijdens het symposium werd Innovatieve monitoring (4D) als onderwerp 
genoemd voor toekomstig onderzoek t.b.v. inzicht in het watersysteem (ruimte en 
tijd). Daarnaast kwamen de volgende punten naar voren: 
 
- Hoe maak je verbinding tussen natte en droge landbouw? Er werd gepleit voor 

aandacht voor transitiezones (fysieke inrichting, maar ook sociaal draagvlak); 

- Natte teelt: urgentie & draagvlak verduidelijken. Daarbij werd de suggestie 

gedaan om te focussen op waterkwaliteit en de effecten klimaatverandering;  

- Het afstemmen functies: landbouw in combinatie met waterzuivering en 

piekberging (doelen gaan niet altijd samen). 

http://www.betterwetter.nl/
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Tijdens het RAAK project zijn proefvelden ingericht met Lisdodde, om de groei (en 
groeilimitatie) te monitoren. De groei is in het najaar en voorjaar gevolgd met het 
oog op limiterende factoren. Tijdens het symposium kwam expliciet naar voren dat 
lisdodde is geen vervanging voor de huidige landbouwgewassen. Het gaat om een 
niche in transitiezones. 
 
In het project is niet of nauwelijks aandacht besteed aan het vermarkten van 
producten uit paludicultuur (bijvoorbeeld zie Figuur 40). De oproep tijdens het 
symposium: concentreer je op haalbaarheid!. Soms zijn er wettelijk restricties, bijv. 
met betrekking tot toepassing isolatie). En faciliteer samenwerking. 
 
 

9. Waardenstapeling bij 
vernatting 
De leidende onderzoeksvraag was: “hoe kan het watersysteem in Noordoost 
Fryslân worden geïnnoveerd, met nieuwe vormen van waterbeheer, nieuwe 
functies en functiecombinaties? “ 

 
In het RAAK publiek project zijn verschillende innovaties verkend die bijdragen aan 
verduurzaming van het watersysteem van het veenweidegebied van Noordoost 
Fryslân via vernatting door middel van flexibel peilbeheer. Vernatting biedt 
perspectieven voor klimaatadaptatie via het opvangen van overmatige neerslag en 
het vasthouden van gebiedseigen water (tegengaan van verdroging), het stoppen 
van veenoxidatie en bodemdaling en verbetering van de waterkwaliteit. Indirect 
draagt vernatting bij aan het stimuleren van biodiversiteit en landschapskwaliteit. 
Figuur 41 presenteert schematisch impact van op deze categorieën en de 
samenhang daartussen. Het RAAK Publiek project heeft al substantieel invulling 
gegeven aan onderwerpen die in het Programma Better Wetter als prioritair zijn 
aangeduid (Kernteam Better Wetter 2017) (de codes verwijzen naar codes die zijn 
gehanteerd bij de factsheets Fase 2 van Better Wetter): 
 

Figuur 41 De waarden van vernatting. De codes verwijzen naar de deelprojecten die zijn 
benoemd in de Factsheets Better Wetter Fase 2. 

Figuur 40 Twee voorbeelden van een paludicultuurproduct 
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 Gevoeligheid van regionale watersystemen voor klimaatverandering 
(TBW1)  

 Optimalisatie van waterberging en -retentie in regionale watersystemen 
(TBW2)  

 Paludicultuur: telen van natte gewassen (SE2) 
 
Het aspect waterkwaliteit (en de invloed van vernatting daarop, (geadresseerd in 
TBW 2) is in het RAAK project nog onvoldoende onderzocht. Tijdens het Better 
Wetter Symposium op 29 maart zijn de volgende aspecten expliciet benoemd voor 
adressering in toekomstig onderzoek: 
 
Toekomstbestendig watersysteem 
o Inrichten van een klimaatkanaal (TBW2) 

o Innovatieve monitoring (TBW3) 

o Impact van vernatting op P-release en P-binding door gewassen (TBW2, SE2) 

Systeeminnovatie Natte Veenweiden 
o Verbinding met reguliere landbouw / transitiezones, zowel fysiek als sociaal 

(NVW1) 

o Natte teelt: urgentie & draagvlak verduidelijken (suggestie: focus op 

waterkwaliteit en effecten klimaatverandering) (NVW1, SE2);  

o Afstemmen functies: landbouw in combinatie met zuivering en piekberging 

(doelen gaan niet altijd samen) (NVW1); 

 
Sociaal-economische Valorisatie 
o Focus op economische haalbaarheid. Faciliteer samenwerking (SE3, SE6) 

Een groot deel van de hierboven genoemde aandachtspunten en de in Figuur 41 
genoemde relaties is geadresseerd in Better Wetter Fase 2. Vernatting en flexibel 
peilbeheer vragen nieuwe vormen van landbouw die (een combinatie met) natte 
teelten mogelijk maakt. Op het vlak van natte landbouw en breder: economische 
dragers die passen bij het gebied, liggen nog verschillende vragen m.b.t. haalbare 
business cases en maatschappelijk draagvlak. Zoals gemeld is breed draagvlak en 
participatie bij de transitie naar flexibel peilbeheer essentieel. Dit vraagt om 
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grootschaliger experimenteerruimte, waarin ‘natte landbouw’ en flexibel 
peilbeheer worden gedemonstreerd en haalbare businesscases worden verkend.  
 
Belangrijk daarbij is het stapelen van functies en waarden (Figuur 41), dat wil 
zeggen de meerwaarde die wordt gecreëerd door het combineren van natte 
landbouw met klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, verbetering van 
landschapskwaliteit en stimuleren van toerisme. Dit vraagt, naast nieuwe 
verdienmodellen met betrekking tot natte teelten en ecosysteemdiensten, ook om 
een heroriëntatie op verdeling van kosten en inkomsten. Welke meerwaarde kan 
worden gecreëerd door functiecombinaties en hoe deze waarden te ‘verdelen’ 
over de verschillende stakeholders, zijn belangrijke vragen die moeten worden 
beantwoord ten behoeve van de transitie naar een meer duurzaam waterbeheer 
voor Noordoost Fryslân.  
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