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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Geschiedenis 
 
Al honderden jaren wordt er aan gewerkt om Fryslân droog te houden. Een stelsel van 3.200 km aan 
dijken (waterkeringen) rond de meren en langs vaarwegen zorgt voor de veiligheid van het 
achterland. Door bemaling en andere vormen van waterbeheersing zijn de peilfluctuaties in de Friese 
boezem afgenomen en is er nu sprake van een stabiel waterpeil. De keerzijde daarvan is dat de 
golven op een smalle zone van de oever terechtkomen. Dat leidt tot aantasting van de 
oevervegetatie en oeverafslag. Vanwege het verdwijnen van rietkragen als gevolg van golferosie is op 
veel plaatsen in de afgelopen decennia een harde oeververdediging aangebracht. De toegepaste 
oeververdediging is vaak stortsteen of een walbeschoeiing van hardhout. Zonder oeververdediging 
staan de waterkeringen (kaden) bloot aan erosie waardoor de stabiliteit en veiligheid afneemt. 
 
Harde oeververdediging heeft nadelen 
 
Veel van de huidige vormen van oeververdediging (stortsteen, walbeschoeiing van hardhout) laten 
geen of weinig ruimte voor ecologische waarden en functies. Een groot nadeel is dat er geen ruimte 
is voor moerasvegetatie en dieren niet van het water op het land kunnen komen of zich onder 
dekking van de vegetatie langs de oever kunnen verplaatsen. De huidige typen oeververdediging 
vormen een harde grens tussen land en water, terwijl die overgang juist belangrijk is als habitat voor 
diverse planten en diersoorten. Bovendien past het gebruikte materiaal niet in het landschap 
(stortsteen) of is het verre van duurzaam (hardhout). Vooral voor meer geëxponeerde locaties en 
daar waar weinig ruimte is, ontbreken goede alternatieven en zijn harde oeverbeschoeiingen 
doorgaans de enige optie.  
 

Oevervegetatie als duurzame oeververdediging 
 
Oevervegetatie als riet vormt van nature een sterke oeververdediging. Rietoevers kunnen dan ook 
worden ingezet als duurzame oeververdediging mits er een solide basis is waarin riet en andere 
oevervegetatie kan groeien. 
 
Ecologische functie van oevervegetatie 
 
Een vitale oevervegetatie draagt bij aan goede waterkwaliteit en een goed functionerend 
ecosysteem. Helofyten zoals riet nemen voedingsstoffen op uit het water. Tevens vormen rietoevers 
een leefgebied voor fauna. Anders dan harde oevers, maken ze uitwisseling van dieren tussen land 
en water mogelijk en fungeren ze als ecologische verbinding langs de oever. 
 
Een mogelijke oplossing 
 
Vanwege het stabiele waterpeil in de Friese boezem grijpt de golfaanslag steeds op dezelfde plek op 
de oever aan. Het opgroeiende riet breekt hierdoor af. De rietelementen van FLORASHORE kunnen 
een oplossing bieden voor dit probleem van rietbreuk. Deze elementen zijn zo ontworpen, dat de 
golfaanval wordt opgevangen door de voorzijde ervan en het riet in de beschutting erachter kan 
groeien. De elementen staan deels boven en deels onder water en hebben openingen hebben in de 
zijkanten, waardoor ze goed toegankelijk zijn voor allerlei diersoorten. De luwe zone achter de 
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voorzijde van de rietelementen vormt een ideale groeiplaats voor flora en fauna. Vanaf de waterkant 
zal een groene, landschappelijk aantrekkelijke rietoever zichtbaar zijn. 
 

Duurzaam beheer en onderhoud 
 
De rietelementen hebben een open constructie, waardoor uitwisseling mogelijk is met het water 
ervoor. Doordat slib dat in de elementen terechtkomt er ook weer uit kan spoelen, is de verwachting 
dat de elementen niet of hooguit langzaam zullen verlanden. Dat betekent dat verruiging en opslag 
van bomen, anders dan bij stortsteen, weinig kans krijgen en dat de rietelementen weinig onderhoud 
vergen. De openheid van het landschap blijft zo behouden. Het riet dat in de elementen zal groeien, 
kan in beginsel gemaaid worden.   

1.2 Doelstelling van het project 

Het langeretermijnperspectief is een in productie te nemen rietelement dat geschikte 
omstandigheden biedt voor de groei van riet en andere oevervegetatie op de overgang van land naar 
water, dat wat oeverbescherming betreft als alternatief kan fungeren voor harde 
oeverbeschoeiingen als stortsteen en damwand en dat duurzaam is. Een van de stappen die daaraan 
voorafgaat is de ontwikkeling van een prototype dat wordt uitgetest in de praktijk (pilotfase). Dit 
projectplan is onderdeel van de conceptfase. Het doel van deze conceptfase is om duidelijk te krijgen 
of en hoe het conceptontwerp te vertalen is in een prototype en wat er nodig is om dat prototype uit 
te testen. De beoogde resultaten van het projectplan zijn: 
 

 Een programma van eisen voor het ontwikkelen, plaatsen, uittesten en beheren van een 
functionerend rietelement en van het uit te testen prototype, 

 Een overzicht van de stappen, menskracht en middelen die nodig zijn om aan de slag te 
kunnen met het ontwerp, de productie, het plaatsen, beheren en testen van de prototypes 
gedurende de pilotfase, 

 Zicht op de financieringsbehoefte voor de pilotfase en welke partijen daarin participeren, 

 Een selectie van geschikte locaties om het prototype uit te testen, 

 Een plan om de rietelementen zelf, groei van de vegetatie, ecologische werking, 
sedimentatie, erosie, waterstroming, golfbelasting, beheer en onderhoud gedurende de 
testfase te testen en te evalueren. 
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1.3 Conceptontwerp 

Het conceptontwerp vormt het vertrekpunt voor het projectplan. In onderstaande afbeeldingen 
wordt het conceptontwerp toegelicht. Deze vormt de basis voor eventuele aanpassingen die 
voortkomen uit het programma van eisen.  
 

 
Figuur 1.1 Conceptontwerp rietelement 
 

 
Figuur 1.2. Doorsnede situatieschets 
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2 Programma van eisen  

Op basis van inbreng van deskundigen van Wetterskip Fryslân, de provincie Fryslân, Lankhorst, 
ecologen en een rietteler zijn de eisen in beeld gebracht die gesteld worden aan het ontwerp, de 
productie, het plaatsen, uittesten en beheren van een functionerend rietelement. De eisen vormen 
het vertrekpunt waar het uiteindelijke in productie te nemen rietelement aan zou moeten voldoen. 
Het prototype dient daar zo goed mogelijk op voor te sorteren. 
 

2.1 Constructie  

Golf- en stroombelasting  
Het oeverelement zelf dient bestand te zijn tegen de krachten van golven en stroming die inwerken 
op de oever Dit om te voorkomen dat er onderspoeling optreedt, wat instabiliteit van de oever kan 
veroorzaken.  Bovendien moet het oeverelement de achterliggende oever of kering beschermen 
tegen de inwerking van deze krachten. Het ontwerp van de voorzijde van het element speelt daarbij 
een belangrijke rol, aangezien deze de golven voldoende moet dempen en voldoende weerstand 
moet bieden aan stroming. Naast de sterkte van het materiaal en de constructie gaat het dan om de 
afmetingen (o.a. hoogte boven de waterlijn) en om de grootte en plaatsing van de openingen. Zo 
wordt de benodigde hoogte van het element boven de waterlijn o.a. bepaald door de maatgevende 
golfhoogte ter plaatse. De grootte van belastingen door golven en stroming op de oever wordt onder 
meer bepaald door het profiel van het waterlichaam, de strijklengte, weeromstandigheden, 
scheepvaart, aanwezigheid van gemalen in de directe omgeving e.d. en is dus sterk 
locatieafhankelijk. Dat maakt dat er op voorhand geen harde eisen zijn te geven voor het ontwerp 
van een in verschillende situaties toe te passen element.   
 

C1 De constructie moet achterliggende oevers/keringen beschermen tegen stroming en 
inwerking van golven. 

C2 De constructie moet bestand zijn tegen belasting door golven. 
C3 De constructie moet bestand zijn tegen belasting ten gevolge van stroming. 

 

IJswerking 
Een ijslaag kan een belasting geven op de constructie. IJsplaten kunnen over elkaar heen schuiven 
waardoor de oeververdediging wordt meegetrokken of beschadigd raakt. Het is vooral de voorzijde 
van het oeverelement dat kwetsbaar is voor kruiend ijs. De constructie en met name de voorzijde 
ervan dienen dan ook bestand te zijn tegen de inwerking van kruiend ijs. Dit kan onder andere door 
een flauwe taludhelling toe te passen.  
  

C4 De constructie moet bestand zijn tegen ijswerking 
 

Locatie 
De constructie mag niet door externe factoren als golfwerking en weersomstandigheden verplaatst 
worden. Dit betekent dat het element voldoende gewicht per oppervlakte moet hebben of anders 
blijvend verankerd moet zijn. Het element moet aangebracht kunnen worden op verschillende 
grondsoorten (veen, klei, zand). Bodemsoorten verschillen in draagkracht en samenstelling en dat 
heeft invloed op de benodigde verankering. Naast verankering in de bodem kan ook de onderlinge 
koppeling van elementen bijdragen aan de stevigheid en standvastigheid van de constructie. Op deze 
manier kan eventuele zetting worden opgevangen.  
 

C5 De constructie moet dezelfde positie behouden na installatie. 
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C6  Het element moet aangebracht kunnen worden op verschillende grondsoorten (veen, klei, 
zand). 

C7  Eventuele afwijking in x, y en z richting moet opgevangen kunnen worden door naastgelegen 
elementen.  

 
Ondergrond 
 

C8 De constructie moet bestand zijn tegen breuk als gevolg van onregelmatigheden in de 
ondergrond.  

 
Vervanging elementen 
Wanneer elementen beschadigd raken of moeten worden weggehaald, moeten deze eenvoudig 
afzonderlijk kunnen worden vervangen of weggenomen. Indien elementen t.b.v. de stevigheid 
onderling gekoppeld worden, moet deze koppeling eenvoudig te ontkoppelen zijn zonder de 
naastgelegen elementen te beschadigen.   
 

C9 Afzonderlijke elementen moeten kunnen worden vervangen.  
 

2.2 Materiaal 

Aantasting 
Het materiaal waar de oeverelementen van gemaakt worden dient bestand te zijn tegen chemische, 
biologische en klimatologische aantasting. Het materiaal zelf mag niet worden aangetast - door UV-
straling, vraat van dieren, algengroei, regen, oppervlaktewater e.d. - omdat het daardoor kan 
verzwakken en de constructie kwetsbaar kan worden. Ook moet voorkomen worden dat door 
aantasting milieubelastende stoffen in het water terechtkomen. In beginsel wordt ervan uitgegaan 
dat de elementen gemaakt worden van gerecycled kunststof. Dat is materiaal dat al jarenlang wordt 
toegepast in o.a. oeverbeschoeiingen en dat voldoet aan deze eisen.  

 
M1 Het materiaal dient bestand te zijn tegen aantasting door flora en fauna. 
M2 Het materiaal dient bestand te zijn tegen weerinvloeden. 
M3 Het materiaal dient bestand te zijn tegen chemische aantasting. 
M4 Het materiaal dient niet uit te logen. 

 
Duurzaamheid  
Er dient gebruik gemaakt te worden van duurzaam materiaal. Duurzaamheid heeft betrekking op 
twee aspecten: de levensduur en de CO2-belasting. Het materiaal dient in ieder geval langer mee te 
gaan dan de houten damwanden met een levensduur van 50 jaar die nu worden toegepast. Het 
gerecyclede kunststof dat wordt toegepast in oeverbeschoeiingen, en dat ook geschikt zou zijn als 
materiaal voor de oeverelementen,  heeft een levensduur van in ieder geval 40-50 jaar. De CO2-
belasting betreft de uitstoot in de hele keten van winning van grondstoffen tot de uiteindelijke 
productie en toepassing. Dat kan bepaald worden m.b.v. ketenberekeningen die gebaseerd zijn op 
concrete situaties. Dergelijke ketenberekeningen kunnen dus pas gedaan worden als het definitieve 
ontwerp van het element, het te gebruiken materiaal en de exacte locaties van plaatsing duidelijk 
zijn. Voor het principe van het oeverelement is de CO2-belasting niet goed te bepalen. Er dient 
gebruik gemaakt te worden van gerecycled materiaal, zodat er sprake is van een negatieve CO2-
belasting. 
 

M5 Er dient gebruik te worden gemaakt van duurzaam (gerecycled) materiaal met een negatieve 
CO2-belasting. 
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M6 Het materiaal dient langer mee te gaan dan 50 jaar.   
 

2.3 Plaatsing 

Aansluitconstructie 
Momenteel zijn er honderden kilometers keringen beschermd met oeverbeschoeiingen. Na een 
bepaalde levensduur worden deze vervangen of aangevuld. Een van de toegepaste materialen is 
breuksteen, dat langs oevers wordt gestort en, wanneer dit na verloop van tijd is weggezakt in de 
bodem, wordt aangevuld.  
 
Het is niet wenselijk dat rietelementen worden toegepast op breuksteen. Wel kan het nodig zijn dat 
het diepere deel van het onderwatertalud beschermd dient te worden (of te blijven) door 
breuksteen. In dat geval dient het rietelement in aansluiting op de breuksteen geplaatst te kunnen 
worden (zonder damwand ertussen). Daar waar een houten beschoeiing nodig of aanwezig is om het 
diepere deel van het onderwatertalud te beschermen, dient het rietelement geplaatst te kunnen 
worden in aansluiting op de damwand.    
 

P1 Het element moet aangebracht kunnen worden aansluitend op breuksteen. 
P2 Het element moet aangebracht kunnen worden aansluitend op damwand. 
 

Plaatsingsmogelijkheden 
De elementen dienen zowel vanaf het land als vanaf het water geplaatst te kunnen worden, 
afhankelijk van de bereikbaarheid. Dat betekent dat de elementen wat betreft afmetingen en 
gewicht goed aansluiten op de gangbare transportmiddelen, dat het aanbrengen en onderling 
koppelen eenvoudig vanaf zowel water als land kan gebeuren en dat de plaatsingswerkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden binnen de reikwijdte van de kraan of boot. Een element met een breedte 
van 2 m valt binnen de reikwijdte van de gangbare kranen en boten.  
 

P3 Het element moet geplaatst kunnen worden vanaf het water of vanaf het land. 
 
Toepassing en helling talud 
De elementen dienen niet alleen geplaatst te kunnen worden op verschillende grondsoorten, maar 
ook toe te passen zijn in verschillende situaties. In Friesland zijn dat keringen, vooroevers en langs 
hogere gronden. Het kan daarbij gaan om oevers met verschillende hellingen.   
 

P4 Het element moet toepasbaar zijn langs keringen, in vooroevers en langs hogere gronden. 
P5 De elementen moeten kunnen worden geplaatst op oevers met verschillende hellingen. 
 

2.4 Arbotechnische aspecten 

Arbotechnische aspecten 
Bij de productie en plaatsing van de oeverelementen moet voldaan worden aan de arbotechnische 
regels conform de arbocatologus waterbouw. Dit betekend dat bijvoorbeeld handmatige 
werkzaamheden niet dieper dan 50 cm beneden de waterlijn worden uitgevoerd. Voor het 
oeverelement betekent dit onder meer, dat als het element handmatig moet worden bevestigd aan 
een andere constructie (b.v. een damwand) deze bevestiging zich niet dieper dan 50 cm onder de 
waterlijn mag bevinden.  
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A1 Het element, de manier van bevestigen en productie ervan dienen te voldoen aan 
arbotechnische aspecten conform de grond, weg en waterbouw. 

 

2.5 Beheer en onderhoud 

Maaien en uitkrabben 
Maaien en afvoeren van de vegetatie in het oeverelement is nodig vanwege de positieve invloed op 
de waterkwaliteit (afvoer van voedingsstoffen; Haye et al. 2011), om verlanding te vertragen en om 
de openheid van het landschap te waarborgen. Om verrotting te voorkomen, dient gemaaid riet 
minimaal 10 cm boven de waterlijn uit te komen (van Vossen & Verhagen 2009). Dat betekent dat 
het riet ter hoogte van de bovenzijde van het oeverelement afgemaaid kan worden, mits deze zich 
minimaal 10 cm boven het water bevindt.  
 
Onderhoud van oevers en taluds van de kering wordt grotendeels uitbesteed aan loonbedrijven. Het 
is daarom wenselijk dat loonbedrijven geen extra materieel hoeven aan te schaffen om de 
rietelementen te kunnen beheren. Echter moet het ook mogelijk zijn om alternatieve 
beheermethodes te ontwikkelen.  
 
Wanneer het element dichtgroeit met vegetatie, zal verlanding plaatsvinden omdat plantenwortels, 
strooisel en slib zich ophopen. Hoe verder het element dichtgroeit en dichtslibt, hoe minder ruimte 
er overblijft voor de waterfase en hoe minder goed het element ecologisch zal functioneren. Is dat 
op termijn het geval, dan dient het element te worden uitgekrabd. Dit uitkrabben gebeurt met een 
maaikorf. De afmetingen van een maaikorf variëren (3-7 m breed). De maatvoering van de 
elementen dient afgestemd te zijn op het uitkrabben met een dergelijke maaikorf. 
 
Afhankelijk van de bereikbaarheid ter plekke, moet beheer en onderhoud zowel vanaf het land als 
vanaf het water plaats kunnen vinden.  
 

B1 De vegetatie in de elementen dient gemaaid en afgevoerd te kunnen worden. 
B2 Het maaibeheer moet kunnen worden uitgevoerd vanaf het water en vanaf het land. 
B3 Het materiaal en de constructie moeten bestand zijn tegen contact met 

onderhoudsmaterieel. 
B4 Indien het element verlandt moet het kunnen worden uitgekrabd met een maaikorf. 
 

2.6 Ecologie 

De ecologische eisen hebben te maken met de vegetatieontwikkeling en de functie van de 
rietelementen als (onderdeel van) leefgebied van dieren. De rietelementen moeten in de eerste 
plaats de groei van riet en eventuele andere helofyten, waaronder waterplanten, mogelijk maken. 
Deze vegetatie biedt vervolgens leefruimte aan verschillende diergroepen, als plantenminnende 
vissen, moerasbroedvogels, amfibieën, zoogdieren (o.a. waterspitsmuis, noordse woelmuis), libellen 
e.d. De rietelementen moeten ook migratie van dieren tussen land en water en langs de oeverlijn 
mogelijk maken. Voor het ontwerp en functioneren van de rietelementen betekent dat het volgende: 
 
Waterdiepte en talud 
Oevervegetaties ontwikkelen zich vooral op de zone tussen hoog en laag water, die periodiek 
droogvalt. Oeverplanten als riet kiemen op de 's zomers droogvallende delen en groeien van daaruit 
het (ondiepe) water in. Ondergedoken waterplanten kunnen groeien op plaatsen waar het licht, in 
ieder geval in het voorjaar, doordringt tot op de bodem. De omstandigheden in de rietelementen 
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dienen hier zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De elementen zullen doorgaans geplaatst worden op 
locaties met een vast of hooguit zeer beperkt fluctuerend waterpeil, of een tegennatuurlijk peil ('s 
zomers hoger dan 's winters). Dit betekent dat de elementen op een flauwe helling aangebracht 
dienen te worden (1:3 of flauwer); waar nodig dient de oever daarop aangepast te worden voordat 
het element kan worden aangebracht. Het element dient tot een waterdiepte in het element van ca. 
50-70 cm (in de zomer) geplaatst te kunnen worden. De ondergrens sluit aan bij de waterdiepte die 
vanuit de KRW in Fryslân als begroeibaar geacht wordt voor oever- en waterplanten.  
 

E1 De elementen moeten kunnen worden geplaatst op een talud van 1:3 of flauwer.  
E2 De elementen omvatten de gradiënt van iets boven de waterlijn tot een waterdiepte in het 

element van ca. 50-70 cm in de zomer. 
 
Plantmateriaal 
Om de ontwikkeling van helofyten een vlotte start te geven dient plantmateriaal te worden 
aangebracht. Daardoor zullen de elementen sneller ecologisch functioneren dan wanneer gewacht 
wordt op spontane vestiging. De soortensamenstelling moet aansluiten bij de vegetatie die van 
nature voorkomt in de oeverzone van de watertypen waarin de elementen toegepast worden. Dat 
betekent dat riet doorgaans het belangrijkste bestanddeel zal zijn van het plantmateriaal. Daarnaast 
kan ook gedacht worden aan moerasplanten als kleine lisdodde, gele lis, zeggensoorten, 
biezensoorten, of (ondergedoken) waterplanten. Dergelijke soorten kunnen deel uitmaken van het 
aan te brengen materiaal of zich spontaan vestigen in de rietvegetatie die zich gaat ontwikkelen. 
 

E3 Er dient plantmateriaal te worden aangebracht ten behoeve van een vlotte start van de 
rietgroei. 

E4 Het plantmateriaal dient aan te sluiten bij de natuurlijke oevervegetatie ter plekke 
(doorgaans vnl. riet) 

 
Ondergrond 
Voor voldoende groei en stevigheid moet het riet in de ondergrond onder het rietelement kunnen 
wortelen. Dat draagt ook bij aan de stevigheid van de oever of kering. Om ervoor te zorgen dat riet 
vanuit het element in de ondergrond kan wortelen en - omgekeerd - vanaf de onderzijde het element 
in kan groeien, dienen openingen in de onderzijde van het rietelementen aanwezig te zijn. Harde 
eisen aan de openheid van de onderzijde zijn, voor zover bekend, niet te geven.  
 

E5 Het plantmateriaal moet via openingen in de onderzijde kunnen wortelen in de ondergrond 
onder het element. 

 
Luwte en bescherming tegen golfslag, zuiging 
Riet is gevoelig voor golfslag, vooral in de beginfase van de groei. Op de locaties die in aanmerking 
komen voor de plaatsing van rietelementen zal doorgaans sprake zijn van een vast waterpeil, 
waardoor de golfslag steeds op hetzelfde punt op de oever aangrijpt. Daarnaast kunnen zuiging of 
stroming een rol spelen, onder meer a.g.v. vaarbewegingen. Het rietelement dient voldoende luwte 
te bieden aan de vegetatie om aan te kunnen slaan en zich vervolgens te handhaven. Ook moet het  
aangebrachte plantmateriaal niet weg kunnen spoelen. De voorzijde van het element moet zo 
ontworpen worden dat deze zorgt voor voldoende luwte. Misschien is op locaties met veel golfslag 
tijdelijk (2 à 3 jaar?) een extra 'golfbreker' nodig, b.v. van afbreekbaar materiaal, om de vegetatie de 
kans te geven goed op gang te komen.  
 

E6 Het aangebrachte plantmateriaal moet worden vastgezet om wegspoelen te voorkomen.  
E7 Het element dient voldoende beschutting te bieden om rietgroei mogelijk te maken. 
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Gebruik door fauna 
Openingen in de voorzijde moeten zorgen voor de uitwisseling van fauna tussen de rietelementen en 
het open water. De openingen geven toegang aan dieren die gebruik maken van de luwte en de 
vegetatie (voedsel, schuilmogelijkheden) binnen de elementen. Vooral voor plantenminnende vis zijn 
in het water staande moerasplanten en waterplanten belangrijk. Ze bieden beschutting en fungeren 
als paai- en opgroeihabitat, dat vrijwel overal in de Friese boezem verloren is gegaan. Door een 
hoogte van ca. 20-25 cm te hanteren zijn de openingen geschikt voor de toegang van snoeken (en 
andere plantenminnende vissen en kleinere fauna). Oudere brasems, die minder gewenst zijn, 
worden bij een dergelijke hoogte juist buiten gehouden. Om de paai- en opgroeifunctie te behouden 
moet er voldoende ondiep water beschikbaar blijven, de vegetatie niet te dicht te worden en de 
elementen niet te ver verlanden. Bij toepassing van grotere aantallen rietelementen zou variatie in 
openheid gerealiseerd kunnen worden door niet alles te beplanten, maar her en der delen open te 
laten.  
 
Belangrijk is dat de elementen geen barrière vormen voor dieren die zich door de elementen 
verplaatsen, langs de oever of tussen land en water. Het gaat dan om dieren van verschillende 
grootte, zoals amfibieën, muizen, otters en reeën. Niet te hoge opstaande delen (zodat grotere 
dieren er overheen kunnen) en openingen daarin (waar kleinere dieren door kunnen) zullen hier naar 
verwachting in voorzien. Reeën kunnen alleen uit het water komen op plaatsen waar de voorzijde 
van het element en de eventuele damwand niet hoger dan tot ca. 40 cm onder water reiken. Dat kan 
gerealiseerd worden door op een aantal plaatsen de voorzijde van het element iets hoger op de 
gradiënt te plaatsen (zodat de golfkerende werking wel blijft bestaan). Voor reeën kan het zinvol zijn 
om her en der in een deel van een element geen aanplant aan te brengen.  
 

E8 Het element dient toegankelijk te zijn voor dieren (klein en groter) die zich verplaatsen langs 
de oever of tussen water en land. 

E9 Het element dient toegankelijk te zijn voor in het water levende dieren (als vissen, met name 
snoek).  

 
Landschappelijke inpasbaarheid en cultuurhistorie 
Van oudsher werden de Friese wateren vrijwel overal omzoomd door riet en andere oevervegetaties 
en waren dus zeer beeldbepalend voor het landschap. Als gevolg van vooral het vaste waterpeil zijn 
de oevervegetaties op veel plaatsen vrijwel verdwenen of vervangen door harde 
oeverbeschoeiingen, met alle landschappelijke gevolgen van dien. De oeverelementen brengen de 
rietzomen terug in het landschap. Belangrijk daarbij is, dat de elementen zelf wat betreft 
maatvoering, kleur e.d. zo weinig mogelijk opvallen. 
 

L1 De elementen moeten zo min mogelijk opvallen in het landschap. 
 

2.7 Conclusie 

Uit het geheel aan eisen kunnen een aantal conclusies getrokken worden (zie tabel 2.1): 
 

1) Op een deel van de eisen wordt in het conceptontwerp van het element (zie § 1.3) in beginsel 
goed aangesloten. Dat geldt met name voor de eisen t.a.v. materiaal (uitgaande van toepassing 
van hergebruikt kunststof) en ecologie. 

 

2) Het merendeel van de eisen is goed te vertalen naar een prototype. Om te komen tot een 
prototype is op een aantal onderdelen nog wel aanpassing nodig aan, of nadere detaillering van, 
het conceptontwerp. Dat geldt met name voor een aantal eisen aan de constructie en t.a.v. 
ecologie. 
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3) Een aantal eisen is relevant voor het uiteindelijke in productie te nemen element, maar invulling 
daarvan is nog niet nodig voor het prototype en kan bovendien beter worden ingevuld na de 
testfase. Dat geldt met name voor de onderlinge koppeling van de elementen, waarbij 
vervanging van afzonderlijke elementen mogelijk moet zijn (C9).  

 

4) Over een aantal eisen is op voorhand nog niet zoveel te zeggen. Dat zijn zaken die uitgetest 
zouden moeten worden in de pilotfase. Op basis van de ervaringen in de pilotfase kan, als het 
prototype blijkt te werken, het ontwerp van het uiteindelijke element hierop worden scherp 
gesteld. Dat geldt met name voor eisen t.a.v. bestendigheid van de constructie tegen krachten 
(C2-C4), de omstandigheden die ontstaan achter de voorzijde van het element (C1, E7, E8) en 
beheer en onderhoud (B).   

 
In het volgende hoofdstuk wordt nader op de conclusies en de gevolgen daarvan voor het prototype 
ingegaan.
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Tabel 2.1 - Overzicht van eisen en consequenties t.a.v. het conceptontwerp 
 

Eis Inhoud van de eis 
 

Conflicten Benodigde aanpassingen aan conceptontwerp 

  mogelijk conflict met conceptontwerp sluit 
goed aan op eisen 

beperkte 
aanpassingen 

nodig  

grote 
aanpassingen 

nodig  

eisen niet goed in 
te vullen 

nader uit te 
testen 

 Constructie        

C1 De constructie moet achterliggende oevers/keringen beschermen tegen stroming en 
inwerking van golven. 

E7, E8, E9,      x 

C2 De constructie moet bestand zijn tegen belasting door golven  E8, E9     x 

C3 De constructie moet bestand zijn tegen belasting door stroming E7, E8, E9     x 

C4 De constructie moet bestand zijn tegen ijswerking       x 

C5 De constructie moet dezelfde positie behouden na installatie E8, E9  x    

C6 Het element moet aangebracht kunnen worden op verschillende grondsoorten (veen, klei, 
zand) 

      x 

C7 Eventuele afwijking in de x,y en z richting moet opgevangen kunnen worden door 
naastgelegen elementen  

   x    

C8 De constructie moet bestand zijn tegen breuk als gevolg van onregelmatigheden in de 
ondergrond 

C5  x    

C9 Afzonderlijke elementen moeten kunnen worden vervangen    x x   

 Materiaal        

M1 Het materiaal dient bestand te zijn tegen aantasting door flora en fauna   x     

M2 Het materiaal dient bestand zijn tegen inwerking van invloeden uit het klimaat   x     

M3 Het materiaal dient bestand te zijn tegen chemische aantasting   x     

M4 Het materiaal dient niet uit te logen   x     

M5 Er dient gebruik gemaakt te worden van duurzaam (gerecycled) materiaal met een 
negatieve CO2-belasting 

  x     

M6 Het materiaal dient langer mee te gaan dan 50 jaar   x     

 Plaatsing op de oever        

P1 Het element moet aangebracht kunnen worden aansluitend op breuksteen       x 

P2 Het element moet aangebracht kunnen worden aansluitend op damwand       x 

P3 Het element moet geplaatst kunnen worden vanaf het water of vanaf land    x    

P4 Het element moet toepasbaar zijn langs keringen, in vooroevers en langs hogere gronden    x    

P5 De elementen moeten kunnen worden geplaatst op oevers met verschillende hellingen    x    
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Tabel 2.1 - Overzicht van eisen en consequenties (vervolg) 
 

Eis Inhoud van de eis 
 

Conflicten Benodigde aanpassingen aan conceptontwerp 

  mogelijk conflict met conceptontwerp sluit 
goed aan op eisen 

beperkte 
aanpassingen 

nodig  

grote aanpassingen 
nodig  

eisen niet goed in 
te vullen 

nader uit te 
testen 

 Arbotechnische aspecten        

A1 Het element, de manier van bevestigen en productie ervan dienen te voldoen aan 
arbotechnische aspecten conform de grond, weg en waterbouw 

E2 x     

 Beheer en onderhoud        

B1 De vegetatie in de elementen dient gemaaid en afgevoerd te kunnen worden   x     

B2 Het maaibeheer moet kunnen worden uitgevoerd vanaf het water en vanaf het land     x   

B3 Het materiaal en de constructie moeten bestand zijn tegen contact met 
onderhoudsmaterieel  

      x 

B4 Indien het element verlandt moet het kunnen worden uitgekrabd met een maaikorf (3-7 
m breed) 

    x   

 Ecologie        

E1 De elementen moeten kunnen worden geplaatst op een flauw talud (1:3 of flauwer)    x     

E2 De elementen omvatten de gradiënt van iets boven de waterlijn tot een waterdiepte in 
het element van ca. 50-70 cm in de zomer 

A1 x     

E3 Er dient plantmateriaal te kunnen worden aangebracht t.b.v. een vlotte start van de 
rietgroei 

  x     

E4 Het plantmateriaal dient aan te sluiten bij de natuurlijke oevervegetatie ter plekke         

E5 Het plantmateriaal moet via openingen in de onderzijde kunnen wortelen in de 
ondergrond onder het element 

C1, C2, C4 x     

E6 Het aangebrachte plantmateriaal moet kunnen worden vastgezet om wegspoelen te 
voorkomen 

   x    

E7 Het element dient voldoende beschutting te bieden om rietgroei mogelijk te maken C1, C3, E8, E9      x 

E8 Het element dient toegankelijk te zijn voor dieren (klein en groter) die zich verplaatsen 
langs de oever of tussen water en land 

C1, C3, C5, E7, E8 x     

E9 Het element dient toegankelijk te zijn voor in het water levende dieren (als vissen, m.n. 
snoek) 

C1, C3, C5, E7, E8 x     

 Landschappelijke inpassing en cultuurhistorie        

L1 De elementen moeten inpasbaar zijn in het landschap en daarbij aansluiten bij de 
cultuurhistorie 

      x 

 Pilot        

 Voor de pilot worden geen elementen geplaatst op afgezaagde damwanden        
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3 Naar een prototype 

Bovenstaande eisen en de keuzes die daarin gemaakt zijn hebben consequenties voor het ontwerp 
van het prototype en voor de pilotfase. Deels zijn deze eisen 'hard' en deels zijn daarbinnen nog 
opties mogelijk. Ook is een deel van de eisen op voorhand niet goed in te vullen of vergen deze 
nadere berekeningen op basis van een uitgewerkt ontwerp en/of specifieke locaties. Dergelijke 
berekeningen zijn nu nog weinig zinvol, aangezien de pilotfase bedoeld is om eerst het principe van 
de oeverelementen uit te testen. Als blijkt dat het principe werkt, kan op basis van de ervaringen uit 
de testfase een uiteindelijk ontwerp gemaakt worden. Op dat uiteindelijke ontwerp kunnen ook het 
beste de eventueel benodigde berekeningen gericht worden. In die gevallen dat eisen op voorhand 
niet goed ingevuld kunnen worden, is ervoor gekozen om voor het uit te testen prototype 
pragmatische uitgangspunten te hanteren.  Dat betekent dat gebruik gemaakt wordt van beschikbare 
materialen en gangbare afmetingen daarvan. Bovendien worden de elementen wat steviger 
uitgevoerd dan naar verwachting nodig is, zodat de constructie in ieder geval standhoudt en 
uitgetest kan worden. Daarnaast zijn er in het overleg met de begeleidingsgroep al enkele eisen 
gesteld specifiek aan de pilotfase. Deze zaken worden hieronder op een rij gezet: 
 

3.1 Prototype 

Materiaal: In beginsel wordt ervan uitgegaan dat de elementen gemaakt worden van gerecycled 
kunststof. Wellicht is toepassing van gerecycled beton ook een optie, maar daar is weinig over 
bekend. 
De benodigde dichtheid en de dikte van het materiaal worden in beginsel bepaald door de krachten 
die inwerken op de constructie. Deze krachten zijn sterk locatieafhankelijk en op voorhand niet 
bekend. Er is gekozen om standaard planken en balken van gerecycled plastic die worden toegepast 
in walbeschoeiing te gebruiken om de prototypes mee te maken.  
 
Voorstel pilot:  
1) De elementen worden gemaakt van gerecycled kunststof. 
2) Gebruik van standaard planken en balken van gerecycled plastic. 

 
Afmetingen: De afmetingen van een prototype hangen onder andere af van de uiteindelijke 
productiemethode, de helling waarop het element geplaatst moet worden en de maximale 
waterdiepte die nodig is voor het functioneren van het element. Voor het prototype wordt uitgegaan 
van afmetingen van 3 x 1,5 x 1 m (diepte x breedte x hoogte). De onderdelen van het element 
kunnen dan in een matrijs geproduceerd worden.  Bovendien wordt met een diepte van 3 m het 
gewenste deel van het talud omvat.  
 
Voorstel pilot:  
3) De elementen bestaan uit onderdelen die gekoppeld worden.  
4) Het element bestaat uit twee onderdelen die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De voorzijde 

van het element heeft een afmeting van 1,5x1,0 m. De onderzijde van het element heeft een 
afmeting van 3,0 x 1,5 m. Uitgaande van een talud van 1:3 en een waterdiepte van 70 cm, steekt 
- bij een totale lengte van 3 m - ca. 0,79 cm van de onderzijde van het element boven water uit 
(zie figuur 3). 
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Figuur 3.1 Prototype met afmetingen voor pilotfase 

 
Voorzijde van het element: In het ontwerp van de voorzijde van het element komen verschillende 
eisen bij elkaar. De voorzijde dient voldoende beschutting te bieden aan de achterliggende oever 
(C1) en de vegetatie in het element (E7), geen belemmering te zijn voor dieren (E8, E9 ), en bestand 
te zijn tegen de inwerking van allerlei krachten. Op voorhand zijn deze verschillende aspecten niet 
met zekerheid in te vullen. Daarom wordt voorgesteld om 2 typen voorzijden uit te testen, die 
verschillen in de mate van openheid. De benodigde hoogte van de voorzijde van het element wordt 
in beginsel bepaald door de golfbelasting. Deze belasting is sterk locatieafhankelijk en vooraf niet 
bekend.  Er wordt daarom uitgegaan dat de voorzijde van het element ca. 30 cm boven de waterlijn 
uitsteekt.  
 
Voorstel pilot:  
5) Er worden 2 typen openingen uitgetest, beide met een hoogte van ca. 20-25 cm. In de ene 

variant (figuur  3.2) beslaat de opening de gehele breedte van de voorzijde, in de andere variant 
(figuur 3.3) gaat het om een deel daarvan: 

 
Figuur 3.2. Voorzijde type 1 Figuur 3.3. Voorzijde type 2 

 
6) De voorzijde van het rietelement steekt ca. 30 cm boven de waterlijn uit. 
 
Onderzijde van het element:  De onderzijde van het element dient openingen te bevatten, enerzijds 
om drukverschillen met de ondergrond te vermijden en anderzijds om de vegetatie in de ondergrond 
te laten wortelen. Harde eisen t.a.v. de afmetingen van de openingen zijn niet te geven. Voorgesteld 
wordt om openingen aan te brengen met een oppervlakte van ca. 20-25 cm2, waarbij in totaal ca. 
30% van de bodemplaat van het element open is. 
 
 
 

0,79m

2,21m
3,0m

0,7m

1,5m

1,0m

waterlijn
ca. 25 cm

waterlijn
ca. 25 cm
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Voorstel pilot:  
7) De bodemplaat bevat openingen van ca. 20-25 cm cm2; in totaal is ca. 30% van de bodemplaat 

open. 
 

3.2 Pilotfase 

Helling talud: De rietelementen kunnen in beginsel geplaatst worden op oevers met verschillende 
taludhellingen. 1:3 is een gangbare maatvoering voor oevers. 
 
Voorstel pilot (eis uit verkenningsfase):  
8) De prototypes worden uitgetest in situaties met een helling van 1:3. 
 
Damwand: De elementen zouden in beginsel geplaatst kunnen worden in situaties waar de 
bestaande damwand aan vervanging toe is. Nadat de damwand is afgezaagd tot een niveau onder 
water kan het rietelement daaraan worden bevestigd. Dit kan echter problemen opleveren met de 
stabiliteit (als de bestaande gording wordt verwijderd). Ook is de verwachting dat de oude 
damwanden niet meer aan de vereisten voldoen.   
 
Voorstel pilot (eis uit verkenningsfase):  
9) De prototypes worden niet geplaatst op afgezaagde damwanden. 
10) De prototypes worden geplaatst op een nieuwe damwand onder water. 
 
Verankering: Om te voorkomen dat de prototypes gaan drijven, moeten ze worden bevestigd in de 
bodem en deels aan de damwand. Een manier om prototypes te bevestigen in de bodem is door ze 
te verankeren met klapankers. 
 
Voorstel pilot: 
11) De prototypes worden verankerd om te voorkomen dat ze opdrijven. 

 
Plantmateriaal: Opties voor plantmateriaal zijn elders gekweekte met riet begroeide kokosmatten 
(rietmatten), rietwortels, rietstekken of b.v. in de omgeving vrijkomend rietplagsel. Rietmatten en 
rietplagsel kunnen in de elementen aangebracht worden. Er hoeft geen substraat aangebracht te 
worden onder de rietmatten. Rietstekken kunnen direct in de bodem onder het element geplant 
worden. Rietwortels kunnen aangebracht worden op de bodem onder het element. Rietmatten 
dienen vastgezet te worden, om wegspoelen te voorkomen, b.v. met pennen. Overwogen kan 
worden om de mat onder het element aan te brengen. In het geval dat losse rietwortels toegepast 
worden onder het element, vangt het element zelf de golfslag op en beschermt zo de rietwortels 
tegen wegspoelen. 
Het plantmateriaal wordt bij voorkeur in het voorjaar (maart-mei) aangebracht, zodat het 
groeiseizoen zo lang mogelijk benut kan worden. Later aanbrengen is mogelijk, maar suboptimaal, 
aangezien het materiaal dat seizoen minder aan zal kunnen slaan en daardoor minder goed 
ontwikkeld de winter ingaat. 
 
Na het aanbrengen van het riet dient het de eerste 3 seizoenen met rust gelaten te worden en dus 
niet gemaaid te worden. 
  
Voorstel pilot:  
12) Vergelijking van toepassing van rietmatten en rietwortels. De rietmatten worden aangebracht op 

de bodem van de elementen en vastgezet met pennen (fsc-hout). De rietwortels worden onder 
het element gestrooid.  
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13) Het plantmateriaal wordt aangebracht in het voorjaar (maart-mei).  
14) Het riet wordt de eerste 3 seizoenen niet gemaaid. 
 
Ganzenvraat: Het risico op afgrazen van het riet door ganzen is aanzienlijk. Om na te gaan in 
hoeverre dit speelt en of uitsluiten van ganzen nodig is om het riet de gelegenheid te geven om aan 
te slaan, zou een  deel van de elementen uitgerasterd kunnen worden. Dat kan b.v. met palen 
waartussen kruislings linten zijn gespannen. 
 
Voorstel pilot:  
15) Er worden geen maatregelen getroffen om ganzenvraat tegen te gaan. Mocht  ganzenvraat de 

pilot gaan frustreren, dan kan besloten worden om alsnog maatregelen te nemen.  
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4 Voorafgaand aan de uitvoering   

Dit hoofdstuk beschrijft de acties die nodig zijn voordat de prototypen in de praktijk getest kunnen 
worden. 
 

4.1 Organisatie en aansturing 

Voorgesteld wordt om voor de pilot een regiegroep en een klankbordgroep te vormen.. De 
regiegroep betreft een slagvaardig team dat geregeld even overlegt, besluiten neemt en werk uitzet. 
Deze regiegroep kan bestaan uit één vertegenwoordiger per betrokken organisatie (Wetterskip 
Fryslân, Provincie Fryslân, Altenburg & Wymenga en Anna-Jet Leijenaar). De vertegenwoordiger van 
Wetterskip Fryslân vervult daarbij de functie van projectleider. De klankbordgroep kan bestaan uit 
financiers van het pilotproject en eventuele andere stakeholders (één vertegenwoordiger per 
organisatie), inclusief de projectleider van de regiegroep. De projectleider verzorgt de terugkoppeling 
vanuit de regiegroep naar de klankbordgroep over voortgang en ontwikkelingen, en vormt zo de 
schakel tussen beide.  
 

4.2 Ontwerpfase: Realisatie prototype 

Realisatie prototype: 
 
Hoewel het principe en de afmetingen van het oeverelement helder zijn, is nadere detaillering nodig 
voordat er een prototype gemaakt kan worden. Dat betekent dat er bestektekeningen moeten 
worden gemaakt van het ontwerp. Daarvoor wordt uitgegaan van inzet van een civieltechnisch 
specialist. Speciaal punt van aandacht is de wijze van bevestiging om ervoor te zorgen  dat de 
elementen op hun plek blijven. De bestektekeningen moeten worden afgestemd met Lankhorst 
Engineered Products, aangezien de prototypes bij Lankhorst in de sociale werkplaats worden 
gemaakt. Voor het maken van de prototypes wordt gebruik gemaakt van producten uit het 
assortiment van Lankhorst (standaard balken en planken).  

4.3 Inrichtingsfase: Voorbereiding en inrichting testlocaties 

4.3.1 Vaststellen exacte locaties 

 
Naast het ontwikkelen van de prototypes is de voorbereiding en de inrichting van de testlocaties 
essentieel voor de pilot. De bedoeling is om de prototypes op 4 locaties te plaatsen: 
 

 Wite & Swarte Brekken nabij Sneek   

 Jeltesleat tussen Heeg en Prinses Margriet-kanaal  

 Opsterlânske Kompanjonsfeart t.h.v. Wijnjewoude  

 Bûtenfjild, bij it Brûsplak  
 
De locaties worden in hoofdstuk 5 verder toegelicht. De exacte locaties van de oeverelementen 
moeten ter plekke worden vastgesteld in overleg met eigenaren/beheerders.  
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4.3.2 Vergunningen 

Voordat er een prototype in de oever geplaatst kan worden zijn er per locatie mogelijk een aantal 
vergunningen en ontheffingen nodig. Een informatieverzoek aan, of vooroverleg met, de 
verschillende overheden (Provincie, gemeenten, Wetterskip) kan duidelijk maken om welke 
vergunningen/ontheffingen het gaat. Daarvoor moeten echter eerst de exacte plaatsingslocaties van 
de prototypes bekend zijn. Aangezien deze nog bepaald moeten worden, volgt hier een overzicht van 
vergunningen en ontheffingen die mogelijk nodig zijn voor de pilot. 
 
Ontgrondingsvergunning: 
 
Mogelijk is een ontgrondingsvergunning is nodig, omdat er graafwerkzaamheden worden uitgevoerd 
in de oever. Hierbij spelen onder meer de status van de kade, het volume en de diepte van de 
ontgronding en de wijze van verwerking (ter plaatse of afvoeren naar elders) een rol. 
 
Watervergunning: 
 
Naast een ontgrondingsvergunning is een watervergunning per locatie van belang, aangezien er 
werkzaamheden in de oever en oppervlaktewater zullen plaatsvinden. Of en voor welk aspect deze 
watervergunning aangevraagd dient te worden hangt af van de exacte locatie waar de prototypes 
zullen worden geplaatst.  
 
Omgevingsvergunning: 
 
Mogelijk dient er ook een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, aangezien er 
werkzaamheden als het verwijderen van oeverbeplanting e.d. zullen plaatsvinden op de pilotlocaties. 
Op basis van nadere details (exacte locatie, grondverzet, ontwerp, werkzaamheden) kan een 
voorbehandelingsverzoek gedaan worden bij een gemeente. Dat kan duidelijk maken of er een 
omgevingsvergunning nodig is. 
 
Vaarwegverordening:  
 
Drie van de vier potentiële pilotlocaties liggen aan Provinciale vaarwegen die vallen onder de 
ontheffingsplicht van de Vaarwegenverordening Fryslân 2014: de Jeltesleat, de Swarte Brekken en de 
Opsterlandse Kompanjonsfeart. De VVF 2014 heeft betrekking op de vaarweg zelf en op de naast de 
vaarweg gelegen vrijwaringszones. Ontheffing is nodig wanneer het profiel van een vaarweg zoals 
aangegeven in lijst A of B van de vaarwegverordening wordt gewijzigd. Dat is in de pilot aan de orde.   
 
Wet natuurbescherming:  
 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. In deze wet staat wat wel en niet mag 
in de natuur. Gezien de beperkte oeverlengte die op de pilotlocaties beïnvloed zal worden door het 
aanbrengen van de rietelementen, is de kans klein dat beschermde natuurwaarden negatieve 
effecten ondervinden. Helemaal uit te sluiten is dat echter niet, b.v. wat betreft Waterspitsmuis, en 
om die reden dient er een ecologische quickscan uitgevoerd te worden. Vanwege de ligging van de 
locatie langs de Swarte Brekken in het Natura 2000-gebied Witte & Zwarte Brekken, dient daarbij ook 
nagegaan te worden of er eventuele negatieve consequenties zijn voor de Natura 2000-waarden. 
De werkzaamheden m.b.t. het aanbrengen van de rietelementen zullen gepaard gaan met enige 
NOx-uitstoot. De inschatting is dat deze uitstoot gering zal zijn en dat daarbij geen drempelwaarden 
t.a.v. zuurgevoelige Natura 2000-waarden zullen worden overschreden. Dat betekent dat er geen 
aanleiding is om een PAS-berekening uit te voeren. 
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4.3.3 Plaatsing prototypes 

Wanneer vergunningen zijn verleend dienen de prototypes geplaatst te worden op alle vier locaties. 
De prototypes worden bij voorkeur geplaatst in het vroege voorjaar (ca. maart), voordat het nieuwe 
groeiseizoen begint. Riet heeft dan een zo lang mogelijke periode om aan te slaan.  
 
Voordat de prototypes kunnen worden geplaatst moeten de locaties worden voorbereid. Dit houdt in 
dat bestaande oevervegetatie moet worden verwijderd, evenals bestaande oeverbekleding 
(breuksteen, damwand e.d.). Waar nodig dient de oever geprofileerd te worden op 1:3. Hierna dient 
een verankerde damwand te worden geplaatst tot op 50 cm onder de waterlijn. Hierachter worden 
in de oeverzone de prototypes geplaatst. Zie voor details t.a.v. situering, afmetingen en 
behandelingen figuur 10 in hoofdstuk 5.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat het inrichten van de locaties grotendeels vanaf het water plaatsvindt, 
met behulp van een schip, en zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in één werkgang. De prototypes 
worden via vrachtwagentransport en vervolgens via transport over het water vanaf een schip 
geplaatst. De inrichting van de locaties wordt begeleid door leden van de regiegroep.  
 
Gelijktijdig met de plaatsing moet het plantmateriaal worden aangebracht, door de betreffende 
rietteler (b.v. Gebr. Visscher te Genemuiden). Bij de helft van de oeverelementen gaat het om 
rietwortels onder de elementen en bij de andere helft om met riet bewortelde kokosmatten in de 
elementen. De kokosmatten moeten worden vastgezet met pennen.  
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5 Test- en evaluatieplan 

Gedurende de pilotfase dienen de rietelementen zelf en de werking ervan getest en gemonitord te 
worden. Na afsluiting van de testfase dienen de resultaten geanalyseerd te worden en een evaluatie 
plaats te vinden van de effectiviteit van de rietelementen en de kansrijkdom voor verdere 
toepassing. 
 

5.1 Testlocaties 

De rietelementen worden uitgetest op enkele locaties die verschillen in type water (langs vaart of 
meer), mate van expositie (luw of op de wind) en grondsoort. In overleg met de begeleidingsgroep 
gaat het in beginsel om de volgende vier locaties: 
1. De noordoever van de Wite & Swarte Brekken. De locatie bevindt zich langs een meer en op de 

wind, op klei-op-veengrond. 
2. De Jeltesleat, tussen Heeg en het Prinses Margrietkanaal. De locatie bevindt zich langs een 

recreatievaart en, afhankelijk van de precieze uiteindelijke ligging, eventueel mede onder invloed 
van de beroepsvaart op het Prinses Margrietkanaal. Op klei-op-veengrond. 

3. De Opsterlânske Kompanjonsfeart, ter hoogte van Wijnjewoude. De locatie bevindt zich langs 
een recreatievaart, op zandgrond. 

4. In het Bûtenfjild, ten noordwesten van Veenwouden, bij de Brûsplak. Het betreft een 
demonstratielocatie,  gelegen op een luwe locatie en, afhankelijk van de uiteindelijke situering, 
op veen- of veen-op-zandgrond.   

 
De testlocaties staan globaal op kaart aangegeven (figuur 5.1-5.4), de exacte locaties dienen nader 
bepaald te worden in overleg met de betreffende eigenaren/beheerders. De eerste drie testlocaties 
liggen langs vaarwegen waarvan de provincie Fryslân vaarwegbeheerder is. De vierde testlocatie ligt, 
afhankelijk van de exacte situering, aan niet-bevaren particulier water of langs een vaarweg waarvan 
Wetterskip Fryslân de vaarwegbeheerder is.  
 

Figuur 5.1. Locatie Wite & Swarte Brekken (Bron Google Maps 2017) 
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Figuur 5.2. Locatie Jeltesleat (Bron: Google maps 2017) 

 

 

 
Figuur 5.3. Locatie Opsterlânske Kompanjonsfeart (Bron: Google Maps 2017) 
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Figuur 5.4. Locatie Bûtenfjild (Bron: Bing maps 2017) 

 

5.2 Behandelingen 

De te testen rietelementen worden - zoals is aangegeven in hoofdstuk 3 - geplaatst op een talud van 
1:3. Er worden 2 typen openingen getest (groot en klein). Ook wordt de toepassing van rietmatten 
(m) vergeleken met de toepassing van rietwortels (w). Dat betekent dat er 4 verschillende 
behandelingen zijn. Om de invloed van toeval op de uitkomsten te beperken en 
vergelijkingsmateriaal te hebben, worden de behandelingen in tweevoud uitgevoerd (1 en 2): 
 

Behandeling Kleine opening (K) Grote opening (G) 

Kokosmat met riet (m) K-m1, K-m2 G-m1, G-m2 

Rietwortels (w) K-w1, K-w2 G-w1, G-w2 

 
Voor elk van de 4 testlocaties gaat het dan om 8 rietelementen. Voorgesteld wordt om deze op de 
volgende wijze te plaatsen: 
 

 
 
Figuur 5.5. Bovenaanzicht van een testlocatie met 8 rietelementen 

 
 
Omdat verwacht wordt dat de grootte van de openingen in de voorzijde invloed heeft op de 
omstandigheden in het element, worden de elementen met grote (G) en kleine (K) openingen apart 

K-m1
3 m

1,5 m

3 m

oever

water

1 m

schot

K-m2 K-w1 K-w2 G-m1 G-m2 G-w1 G-w1

6 m

17 m
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van elkaar geplaatst. De elementen worden aan de voorzijde vastgemaakt aan damwandbeschoeiing, 
die aan beide zijden iets verder doorloopt dan de breedte van de elementen. Om de totale lengte 
aan damwand te beperken én omdat t.b.v. het beheer enige lengte/oppervlakte nodig is, worden de 
elementen met rietmatten (m) en elementen met rietwortels (w) aaneengesloten geplaatst. Om te 
voorkomen dat rietwortels vanuit de ene behandeling de andere behandeling ingroeien, worden 
deze onderling gescheiden door een laag schot dat in de bodem steekt. Voor de zekerheid worden de 
wortels/uitlopers aan weerszijden van het schot eens per jaar los gestoken.  
 

5.3 Monitoring 

Om vast te kunnen stellen of de rietelementen functioneren zoals beoogd, richt de monitoring zich 
op een aantal aspecten: 

 De constructie en bevestiging van de elementen, 

 De belastingen die worden uitgeoefend op de elementen, 

 Het optreden van erosie onder de elementen, 

 Het ecologisch functioneren van de elementen.   

5.3.1 Constructie en bevestiging 

Doel: Beoordeeld dient te worden of de elementen intact en op hun plaats blijven gedurende de 
pilot. 
 
Uitvoering: Deze beoordeling kan visueel uitgevoerd worden. In de beginfase zal een dergelijke 
schouw geregeld uitgevoerd moeten worden, later kan naar verwachting met een lagere frequentie 
volstaan worden. Voorgesteld wordt om in het startjaar 6x te schouwen - 2x kort na plaatsing 
(maart/ april), 2x in de loop van de zomer (ca. juni/juli en september) en 2x in de winterperiode (ca. 
november en januari) – en in de volgende jaren 2x per jaar - voor de start van het groeiseizoen 
(maart) en in het najaar (november/december). De schouw kan in beginsel uitgevoerd worden door 
de betreffende vaarwegbeheerder. 

5.3.2 Belastingen 

Doel: Vastgesteld dient te worden aan welke belastingen de elementen worden blootgesteld en in 
welke mate de voorzijde van de elementen deze belastingen absorbeert/reduceert en daarmee de 
achterliggende oever beschermt. Het gaat hierbij m.n. om de belasting door golven (door wind en 
scheepvaart).  
 
Uitvoering: Voorgesteld wordt om metingen aan de belastingen op de elementen en de 
achterliggende oevers gedurende de pilotfase uit te laten voeren door studenten. Gedacht wordt aan 
studenten van de NHL, afdeling Civiele Techniek. De tijd en kosten die voor dit onderdeel worden 
opgevoerd in de begroting blijven dan beperkt tot de begeleiding van de studenten vanuit het 
project.  

5.3.3 Erosie 

Doel: Vaststellen of en in welke mate er erosie optreedt onder de elementen. Erosie zou bijvoorbeeld 
op kunnen treden als gevolg van uitspoeling van bodemmateriaal via de openingen in de 
bodemplaat. 
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Uitvoering:  
Voor het vaststellen van erosie zijn er in beginsel 2 opties denkbaar.  
De eerste optie betreft het laten meten van erosie door een bedrijf gespecialiseerd in de waterbouw. 
Vanwege de hoge kosten die daar naar verwachting mee gepaard gaan, gaat de voorkeur uit naar 
optie 2.  
De tweede optie betreft het meenemen van erosie als aandachtspunt in de schouw (zie § 5.3.1). In 
dat geval worden het optreden en de mate van erosie grofweg beoordeeld aan de hand van visuele 
waarnemingen en door op relevante plaatsen (aan de uiteinden van de elementen en door de gaten 
in de onderzijde) te prikken met een meetstok. Wat frequentie en timing kan dan worden 
aangesloten bij wat daarvoor is aangegeven in § 5.3.1. 

5.3.4 Ecologisch functioneren 

Het ecologisch functioneren van de rietelementen heeft betrekking op de vegetatiegroei, de vulling 
van de elementen met plantenmateriaal en slib en op de fauna die gebruik maakt van de elementen. 
  
Vegetatie 
Doel: Volgen hoe het riet in het eerste jaar aanslaat vanuit het plantmateriaal en zich vervolgens in 
de loop van het seizoen en de jaren daarna ontwikkelt. Daarnaast volgen hoe de 
soortensamenstelling zich ontwikkelt, inclusief eventuele opslag van houtige soorten. Inzicht in de 
rietontwikkeling is belangrijk a) omdat riet leefruimte biedt aan allerlei diersoorten, b) omdat riet 
een rol speelt in de bescherming van de oever en c) om na te gaan of het riet in de elementen een 
interessant product kan zijn voor ondernemers om te oogsten.     
 
Uitvoering:  
Wat betreft de rietgroei dienen zowel stengeldichtheid, hoogte als stengeldikte gevolgd te worden. 
Daarnaast dient de bedekking van riet en andere soorten vastgesteld te worden. Door jaarlijks 3 
metingen te doen - in de 2e helft van april (als de vegetatie op gang komt), eind juni/begin juli en in 
de eerste helft van september - wordt een goede indruk verkregen van de ontwikkeling in de loop 
van het vegetatieseizoen. Voor de stengeldikte kan volstaan worden met één meting per seizoen, in 
september. Tijdens de metingen worden ook eventuele sporen van (ganzen)vraat genoteerd. 
 
De rietstengeldichtheid wordt bepaald door het aantal opgaande stengels per oppervlakte-eenheid 
te tellen. Doorgaans wordt hiervoor een oppervlakte van 0,25 m2 aangehouden (50x50 cm). 
Voorgesteld wordt om per rietelement in 5 aaneensluitende vlakken (zie figuur 5.6), op de gradiënt 
van nat tot droog, de stengeldichtheid te bepalen. Binnen deze 5 aaneensluitende vlakken worden 
ook de riethoogte en de stengeldikte bepaald. 
 
De riethoogte wordt gemeten in cm, vanaf het bodemsubstraat of de bovenkant van het 
rhizomenpakket (boven of onder water) tot aan de bovenkant van de plant. Per meetvlak van 50x50 
cm worden 5 rietstengels gemeten: een korte, een lange en 3 exemplaren met de meest 
voorkomende lengte.     
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Figuur 5.6. Positie van de meetvlakken 1-5 binnen het element. Blauw is het 

deel van het element waarin zich water bevindt, het groene deel ligt boven 

water. 
 

 
 
De rietstengeldikte wordt bepaald in mm, halverwege 2 schotten/knopen in de stengel, op een 
hoogte van ca 1 m boven het wateroppervlak of het maaiveld. Per meetvlak wordt de dikte bepaald 
van 10 stengels. 
 
De soortensamenstelling, de bedekking van de afzonderlijke soorten en de totale vegetatiebedekking 
worden vastgesteld door een vegetatieopname te maken (m.b.v. de schaal van Londo).   
 
Opvulling en waterdiepte 
Doel: Volgen in hoeverre de elementen gevuld raken met plantenmateriaal en slib en de gevolgen 
daarvan voor de waterdiepte in het element.   
 
Uitvoering: De bodemhoogte en de hoogte van het wateroppervlak worden gemeten in het deel van 
het rietelement waarin water aanwezig is. Voor de metingen wordt gebruik gemaakt van een 
horizontale balk, met daarin 16 gaten met een onderlinge afstand van 12,5 cm. Dat komt neer op 4 
meetpunten in elk van de meetvlakken 1-4 uit figuur 11. De balk rust op de uiteinden van het 
rietelement. Voorgesteld wordt om deze metingen 2x per jaar uit te voeren, aan het begin (april) en 
het eind (september) van het vegetatieseizoen. Via de gaten worden met een meetstok bodem- en 
waterhoogte gemeten.  
 
Fauna 
Doel: Volgen welke soorten en soortgroepen dieren gebruik gaan maken van de rietelementen en de 
vegetatie daarin. Het kan dan gaan om vissen, met name plantenminnende vissoorten, maar ook om 
broedvogels, libellen, amfibieën en macrofauna.  
 
Uitvoering: In de pilotfase gaat het per locatie om een zeer beperkte oppervlakte aan rietelementen. 
Voor sommige diersoorten, b.v. broedvogels, zal dat waarschijnlijk te klein zijn voor vestiging. De 
fauna die zich erin kan vestigen zal bovendien sterk bepaald worden door de directe omgeving en 
wat daar aan diersoorten en voedsel aanwezig is. Die schaalaspecten maken dat de faunistische 
waarden in de pilot mogelijk weinig representatief zijn voor de potenties bij bredere toepassing.  
 
Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om te volgen wat zich vestigt en in welke mate, en hoe zich 
dat verhoudt tot 'gewone' rietoevers en oevers met steenstort of damwand. Voorgesteld wordt om 

1

2

3

5

4
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hier een studentenproject van te maken, in het kader van Better Wetter. De tijd en kosten die voor 
dit onderdeel worden opgevoerd in de begroting blijven dan beperkt tot de begeleiding van de 
studenten vanuit de pilot. Aangezien de meeste faunasoorten afhankelijk zullen zijn van de vegetatie 
die in de elementen gaat groeien, zou in jaar 2 gestart kunnen worden met het faunistisch 
onderzoek. De focus kan dan liggen op het gebruik door vis, insecten (m.n. libellen) en macrofauna. 
Aard van het onderzoek, timing en frequentie dient afgestemd te worden op deze soortgroepen. 
Tijdens de monitoringsbezoeken kunnen waarnemingen of sporen van eventuele andere soorten - 
b.v. broedvogels, muizen,  amfibieën - genoteerd worden. De monitoring zou kunnen starten in de 
rietelementen. Als daar gebruik door diersoorten vastgesteld kan worden, en de elementen dus een 
aantoonbare functie hebben voor fauna, kan het onderzoek opgeschaald worden naar andere 
oevertypen. 
 

5.4 Beheer 

Doel: Onderzoeken op welke manier de rietelementen het beste beheert kunnen worden. Hierbij 
dienen alternatieve beheermethodes te worden onderzocht evenals het beheren van de 
rietelementen met gangbaar materieel.  
 
Uitvoering:  Het voorstel is om een gespecialiseerd bedrijf in alternatieve beheermethodes  voor 
oevervegetatie te laten onderzoeken hoe de elementen efficiënt en gemakkelijk beheerd kunnen 
worden. Deze beheermethode zal niet getest worden op de testlocaties zelf, maar eventueel door 
middel van een proefopstelling. Hoe zo’n proefopstelling eruit kan gaan zien en hoe een eventuele 
beheermethode vorm krijgt is naderhand te bepalen. 
 

5.5 Rapportage en evaluatie 

Doel: Vastleggen van de resultaten van de verschillende monitoringsonderdelen en, na afloop van de 
pilot, analyse van de resultaten en evaluatie van de effectiviteit van de rietelementen en de 
kansrijkdom voor verdere toepassing. 
 
Uitvoering: Jaarlijks dienen de werkwijze en uitkomsten van de verschillende monitoringsonderdelen 
beknopt te worden gerapporteerd en aangeleverd aan de regiegroep. Na afloop van de pilot dienen 
de monitoringsresultaten gebundeld te worden en geanalyseerd op de bestendigheid van de 
constructie, bescherming van de oever, vegetatieontwikkeling, dichtgroeien/dichtslibben en de 
aanwezigheid van fauna. Op basis van de monitoringsresultaten, de ervaringen m.b.t. het beheer en 
de kostenaspecten dient geëvalueerd te worden of de elementen voldoende effectief zijn en in 
hoeverre bredere toepassing kansrijk is.  
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Tabel 5.1. Planning van de monitoringsonderdelen over de 3 pilotjaren. 

 

Onderdeel monitoring Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

Constructie en bevestiging 6x 2x 2x 

Belastingen Nader te bepalen Nader te bepalen Nader te bepalen 

Erosie 

 Optie 2 

 
6x 

 
2x 

 
2x 

Vegetatie 

 Stengeldichtheid 

 Stengelhoogte 

 Stengeldikte 

 Vegetatiesamenstelling 

 
3x 
3x 
1x 
3x 

 
3x 
3x 
1x 
3x 

 
3x 
3x 
1x 
3x 

Opvulling en waterdiepte 2x 2x 2x 

Fauna  Nader te bepalen Nader te bepalen 

Jaarlijkse rapportage 1x 1x 1x 

Evaluatie   1x 
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6 Begroting 

Dit hoofdstuk gaat in op de kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding en uitvoering van de 
pilot. In de tabellen 6.1, 6.2 en 6.3 staan de geschatte kosten voor de verschillende fasen van de 
pilot. Uit de tabellen zijn, om deze beperkt te houden, de jaren en onderdelen waarvoor in de 
betreffende fase geen kosten zijn opgenomen weggelaten; voor de complete tabellen met alle jaren 
en onderdelen wordt verwezen naar het excel document ‘Begroting Projectplan Florashore’ (digitaal 
bijgevoegd). De gegevens zijn gebaseerd op recente navragen bij Wetterskip Fryslân, Provincie 
Fryslân, Lankhorst Engineered Products en diverse bedrijven met expertise in 
oeverbekleding/beplanting. Voor de kosten van het plantmateriaal en het aanbrengen daarvan zijn 
de Gebr. Visscher te Genemuiden bevraagd. 
 
Bij de begroting gelden de volgende uitgangspunten:  

 De pilot duurt 3 jaar. 

 Er wordt uitgegaan van de instelling van een regiegroep waarin Wetterskip Fryslân, Provincie 
Fryslân, Altenburg & Wymenga en Anna-Jet Leijenaar zitting hebben en waarin elke 
organisatie met één  persoon vertegenwoordigd is. Voor de regiegroep is de 
overlegfrequentie op voorhand lastig aan te geven. Er is een aanname gedaan voor 
overleguren, afhankelijk van de projectfase. 

 Er wordt uitgegaan van de instelling van een klankbordgroep bestaande uit financiers en 
andere stakeholders (waaronder  Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Anna-Jet 
Leijenaar), elk vertegenwoordigd door één persoon. De klankbordgroep komt in beginsel 
éénmaal per jaar bijeen, de uren hiervoor zijn verdeeld over de verschillende fasen.  

 In de ontwerpfase is, naast werkzaamheden t.a.v. ontwerp en het bestekstekeningen, tijd 
opgenomen voor de aftrap van het project met regiegroep en klankbordgroep. 

 De begroting is gebaseerd op de uurtarieven van 2017. Deze dienen m.i.v. 2018 jaarlijks 
geïndexeerd te worden volgens de CBS consumentenprijsindex.  

 De tarieven e.d. zijn exclusief btw, tenzij anders wordt vermeld.  

 De aanvraag van vergunningen en ontheffingen is opgenomen bij Wetterskip Fryslân. 
Daarnaast zijn enkele uren opgenomen bij de andere partijen voor het aanleveren van 
informatie.   

 In de kolom ‘derden’ zijn uren opgenomen voor partijen die geen onderdeel vormen van de 
regiegroep of klankbordgroep. Dit betreft met name uren voor het ontwikkelen van een 
efficiënte beheermethodiek in de testfase. Daarnaast gaat het om uren voor organisaties die 
eigenaar zijn van land waar een pilotlocatie voorgesteld wordt. Deze uren zijn terug te 
vinden in de inrichtingsfase, testfase en evaluatiefase. 

 Er wordt van uitgegaan dat monitoring van de belastingen op elementen en oevers kan 
worden ondergebracht bij de NHL, afdeling Civiele Techniek. De kosten in de begroting voor 
dit onderdeel betreffen alleen de begeleiding van studenten vanuit de pilot.  

 Er wordt van uitgegaan dat de monitoring van de fauna uitgevoerd kan worden als 
studentenproject in het kader van Better Wetter. De kosten in de begroting voor dit 
onderdeel betreffen alleen de begeleiding van studenten vanuit de pilot. 

 Aangezien de kosten voor vergunningen en ontheffingen op voorhand niet bekend zijn, is 
hiervoor is een stelpost opgenomen van € 5.000. 

 Er is een post onvoorzien opgenomen ter grootte van 10% van de kosten voor 
projectmanagement (1), productie en inrichting (2) en materiaalkosten. De post is bedoeld 
om kosten te dekken van herstelwerkzaamheden in het geval er tijdens de pilot iets kapot 
gaat (b.v. door golfwerking, aanvaring, ijswerking). 
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Tabel 6.1 Kostenbegroting totale project 

 
KOSTENBEGROTING TOTALE 
PROJECT 

       

Fase 1. Project-
management 

2. Productie en 
inrichting 

3. Monitoring en 
beheer 

4. Analyse en 
evaluatie 

5. Communicatie 
en pr 

Materiaalkosten Totaal (excl. btw): Totaal (incl. btw): 

Ontwerpfase  €                   3.105   €                   2.040   €                       -     €                       -     €                       -     €                 22.400   €                 27.545   €                 33.329  

Inrichtingsfase  €                   5.625   €                 14.735   €                       -     €                       -     €                   1.425   €                 59.875   €                 81.660   €                 98.808  

Testfase  €                 16.030   €                       -     €                 50.870   €                       -     €                       -     €                 15.000   €                 81.900   €                 99.099  

Evaluatiefase  €                   5.210   €                   3.040   €                       -     €                   9.450   €                   1.425   €                 32.048   €                 51.173   €                 61.919  

SUBTOTAAL:  €                 29.970   €                 19.815   €                 50.870   €                   9.450   €                   2.850   €               129.323   €               242.278   €               293.156  

Onvoorzien (10%)  €                   2.997   €                   1.982         €                 12.932   €                 17.911   €                 21.672  

TOTAAL:  €                 32.967   €                 21.797   €                 50.870   €                   9.450   €                   2.850   €               142.255   €               260.189   €               314.828  
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Tabel 6.2 Urenbegroting per organisatie  
  

URENBEGROTING WETTERSKIP FRYSLÂN TOTALE PROJECT URENBEGROTING PROVINCIE FRYSLÂN TOTALE PROJECT URENBEGROTING ALTENBURG & WYMENGA TOTALE PROJECT 

Fase Uren Fase Uren Fase Uren

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

Ontw erpfase 18 0 0 18 Ontw erpfase 5 0 0 5 Ontw erpfase 4 0 0 4

Inrichtingsfase 77 0 0 77 Inrichtingsfase 25 0 0 25 Inrichtingsfase 63 0 0 63

Testfase 28 47 42 165 Testfase 9 11 10 30 Testfase 140 172 168 480

Ev aluatiefase 0 0 44 44 Ev aluatiefase 0 0 20 20 Ev aluatiefase 0 0 88 88

TOTAAL: 123 47 86 304 TOTAAL: 39 11 30 80 TOTAAL: 207 172 256 635

URENBEGROTING ANNA-JET LEIJENAAR TOTALE PROJECT URENBEGROTING DERDEN TOTALE PROJECT 

Fase Uren Fase Uren

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

Ontw erpfase 29 0 0 29 Ontw erpfase 0 0 0 0

Inrichtingsfase 49 0 0 49 Inrichtingsfase 16 0 0 16

Testfase 13 15 10 38 Testfase 39 15 0 54

Ev aluatiefase 0 0 33 33 Ev aluatiefase 0 0 16 16

TOTAAL: 91 15 43 149 TOTAAL: 55 15 16 86
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Tabel 6.3. Begroting (uren en kosten) per fase - ontwerpfase 
 

  

 

Totaaloverzicht uren voor ontwerpfase Uren en kosten per organisatie

Onderdeel Activiteit Jaren Wetterskip Fry slân Prov incie Fry slân

Jaar 1 Totaal Jaar 1 Totaal Jaar 1 Totaal

uren uren uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 22 22 10 100€   1.000€  10 1.000€  4 100€   400€     4 400€     

ov erleg, ov erig 4 4 4 100€   400€     4 400€     

v erslaglegging en terugkoppeling 2 2 2 100€   200€     2 200€     

klankbordgroep 4 4 2 100€   200€     2 200€     1 100€   100€     1 100€     

Subtotaal 32 18 1.800€  18 1.800€  5 500€     5 500€     

2. Productie en inrichting

ontw ikkelen bestektekening 20 20

ontw ikkelen prototy pes 4 4

Subtotaal 24 0 -€         0 -€         0 -€         0 -€         

TOTAAL: 56 18 1.800€  18 1.800€  5 500€     5 500€     

Totaaloverzicht uren voor ontwerpfase

Onderdeel Activiteit Jaren Altenburg & Wy menga Anna-Jet Leijenaar Totaal

Jaar 1 Totaal Jaar 1 Totaal Jaar 1  bedrag  bedrag 

uren uren uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag uren  ex cl. btw   incl. btw  

1. Projectmanagement

regiegroep 22 22 4 95€    380€     4 380€     4 85€    340€     4 340€     22

ov erleg, ov erig 4 4 4

v erslaglegging en terugkoppeling 2 2 2

klankbordgroep 4 4 1 85€    85€       1 85€       4

Subtotaal 32 4 380€     4 380€     5 425€     5 425€     32 3.105€   3.757€   

2. Productie en inrichting

ontw ikkelen bestektekening 20 20 20 85€    1.700€  20 1.700€  20

ontw ikkelen prototy pes 4 4 4 85€    340€     4 340€     4

Subtotaal 24 0 -€         0 -€         24 2.040€  24 2.040€  24 2.040€   2.468€   

TOTAAL: 56 4 380€     4 380€     29 2.465€  29 2.465€  56  €  5.145  €  6.225 
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – inrichtingsfase (deel 1) 
 

 
  

Totaaloverzicht uren voor inrichtingsfase Uren en kosten per organisatie

Onderdeel Activiteit Jaren Wetterskip Fry slân Prov incie Fry slân

Jaar 1 Totaal Jaar 1 Totaal Jaar 1 Totaal

uren uren uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 20 20 8 100€   800€     8 800€     4 100€   400€     4 400€     

ov erleg, ov erig 26 26 6 100€   600€     6 600€     4 100€   400€     4 400€     

v erslaglegging en terugkoppeling 8 8 8 100€   800€     8 800€     

klankbordgroep 4 4 2 100€   200€     2 200€     1 100€   100€     1 100€     

Subtotaal: 58 24 2.400€  24 2.400€  9 900€     9 900€     

2. Productie en inrichting

Vaststellen definitiev e locaties 42 42 10 100€   1.000€  10 1.000€  8 100€   800€     8 800€     

Uitv oering quickscan 20 20

Aanv ragen v ergunningen 19 19 10 100€   1.000€  10 1.000€  3 100€   300€     3 300€     

Begeleiding uitv oering 48 48 16 100€   1.600€  16 1.600€  

Verslaglegging uitv oering 4 4 4 100€   400€     4 400€     

Toezicht plaatsing prototy pes 24 24 8 100€   800€     8 800€     

Subtotaal: 157 48 4.800€  48 4.800€  11 1.100€  11 1.100€  

5. Communicatie en pr

Communicatie en promotie 15 15 5 100€   500€     5 500€     5 100€   500€     5 500€     

Subtotaal: 15 5 500€     5 500€     5 500€     5 500€     

TOTAAL: 230 77 7.700€  77 7.700€  25 2.500€  25 2.500€  
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – inrichtingsfase (deel 2) 

 

 

  

Totaaloverzicht uren voor inrichtingsfase

Onderdeel Activiteit Altenburg & Wy menga Anna-Jet Leijenaar Derden Totaal

Jaar 1 Totaal Jaar 1 Jaar 1

uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 4 100€   400€     4 400€     4 85€    340€     4 340€     20

ov erleg, ov erig 4 100€   400€     4 400€     4 85€    340€     4 340€     8 95€    760€     8 760€     26

v erslaglegging en terugkoppeling 8

klankbordgroep 1 85€    85€       1 85€       4

Subtotaal: 8 800€     8 800€     9 765€     9 765€     8 760€     8 760€     58 5.625€   6.806€   

2. Productie en inrichting

Vaststellen definitiev e locaties 8 100€   800€     8 800€     8 85€    680€     8 680€     8 95€    760€     8 760€     42

Uitv oering quickscan 20 80€    1.600€  20 1.600€  

Aanv ragen v ergunningen 3 100€   300€     3 300€     3 85€    255€     3 255€     19

Begeleiding uitv oering 16 100€   1.600€  16 1.600€  16 85€    1.360€  16 1.360€  48

Verslaglegging uitv oering 4

Toezicht plaatsing prototy pes 8 100€   800€     8 800€     8 85€    680€     8 680€     24

Subtotaal: 55 5.100€  55 5.100€  35 2.975€  35 2.975€  8 760€     8 760€     137 14.735€  17.829€  

5. Communicatie en pr

Communicatie en promotie 5 85€    425€     5 425€     15

Subtotaal: 0 -€         0 -€         5 425€     5 425€     0 -€         0 -€         15 1.425€   1.724€   

TOTAAL: 63 5.900€  63 5.900€  49 4.165€  49 4.165€  16 1.520€  16 1.520€  210  € 21.785  € 26.360 

uren

 bedrag 

ex cl. btw  

 bedrag 

incl. btw  



34 
 Een duurzame en ecologische oeververdediging 
 

Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – testfase (deel 1) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor testfase Uren en kosten per organisatie

Onderdeel Activiteit Jaren Wetterskip Fry slân

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

uren uren uren uren uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 18 18 18 54 6 100€   600€      6 100€   600€     6 100€   600€     18 1.800€      

ov erleg, ov erig 22 18 18 58 6 100€   600€      6 100€   600€     6 100€   600€     18 1.800€      

v erslaglegging en terugkoppeling 10 10 10 30 10 100€   1.000€   10 100€   1.000€  10 100€   1.000€  30 3.000€      

klankbordgroep 4 11 8 23 2 100€   200€      5 100€   500€     4 100€   400€     11 1.100€      

Subtotaal: 165 24 2.400€   27 2.700€  26 2.600€  77 7.700€      

3. Monitoring en beheer

schouw : constructie, bev estiging, 

erosie (incl. rapportage) 48 16 16 80 48 100€   4.800€   16 100€   1.600€  16 100€   1.600€  80 8.000€      

belastingen: begeleiding studenten 32 32 32 96

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v oorbereiding 16 8 8 32

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v eldw erk 64 64 64 192

fauna: begeleiding studenten 0 40 40 80ecol. functioneren: jaarlijkse 

rapportage 16 16 16 48onderzoek alternatiev e 

beheermethode 47 27 0 74 4 100€   400€      4 100€   400€     8 800€        

Subtotaal: 602 4 5.200€   20 2.000€  16 1.600€  88 8.800€      

TOTAAL: 767 28 7.600€   47 4.700€  42 4.200€  165 16.500€    
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – testfase (deel 2) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor testfase

Onderdeel Activiteit Prov incie Fry slân

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 4 100€   400€     4 100€   400€     4 100    400       12 1.200€  

ov erleg, ov erig 4 100€   400€     4 100€   400€     4 100    400       12 1.200€  

v erslaglegging en terugkoppeling

klankbordgroep 1 100€   100€     3 100€   300€     2 100    200       6 600€     

Subtotaal: 9 900€     11 1.100€  10 1.000    30 3.000€  

3. Monitoring en beheer

schouw : constructie, bev estiging, 

erosie (incl. rapportage)

belastingen: begeleiding studenten

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v oorbereiding

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v eldw erk

fauna: begeleiding studentenecol. functioneren: jaarlijkse 

rapportageonderzoek alternatiev e 

beheermethode

Subtotaal: 0 -€         0 -€         0 -           0 -€      

TOTAAL: 9 900€     11 1.100€  10 1.000    30 3.000€  
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – testfase (deel 3) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor testfase

Onderdeel Activiteit Altenburg & Wy menga

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 4 100€   400€      4 100€   400€      4 100€   400€      12 1.200€   

ov erleg, ov erig 4 100€   400€      4 100€   400€      4 100€   400€      12 1.200€   

v erslaglegging en terugkoppeling

klankbordgroep

Subtotaal: 8 800€      8 800€      8 800€      24 2.400€   

3. Monitoring en beheer

schouw : constructie, bev estiging, 

erosie (incl. rapportage)

belastingen: begeleiding studenten 32 80€    2.560€   32 80€    2.560€   32 80€    2.560€   96 7.680€   

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v oorbereiding 16 80€    1.280€   8 80€    640€      8 80€    640€      32 2.560€   

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v eldw erk 64 80€    5.120€   64 80€    5.120€   64 80€    5.120€   192 15.360€  

fauna: begeleiding studenten 40 80€    3.200€   40 80€    3.200€   80 6.400€   ecol. functioneren: jaarlijkse 

rapportage 16 80€    1.280€   16 80€    1.280€   16 80€    1.280€   48 3.840€   onderzoek alternatiev e 

beheermethode 4 100€   400€      4 100€   400€      8 800€      

Subtotaal: 132 10.640€  164 13.200€  160 12.800€  456 36.640€  

TOTAAL: 140 11.440€  172 14.000€  168 13.600€  480 39.040€  
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – testfase (deel 4) 
 

 

 

  

Totaaloverzicht uren voor testfase

Onderdeel Activiteit Anna-Jet Leijenaar

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Totaal

uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 4 85€    340€     4 85€    340€     4 85€    340€     12 1.020€  

ov erleg, ov erig 4 85€    340€     4 85€    340€     4 85€    340€     12 1.020€  

v erslaglegging en terugkoppeling

klankbordgroep 1 85€    85€       3 85€    255€     2 85€    170€     6 510€     

Subtotaal: 9 765€     11 935€     10 850€     30 2.550€  

3. Monitoring en beheer

schouw : constructie, bev estiging, 

erosie (incl. rapportage)

belastingen: begeleiding studenten

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v oorbereiding

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v eldw erk

fauna: begeleiding studentenecol. functioneren: jaarlijkse 

rapportageonderzoek alternatiev e 

beheermethode 4 85€    340€     4 85€    340€     8 680€     

Subtotaal: 4 340€     4 340€     0 -€         8 680€     

TOTAAL: 13 1.105€  15 1.275€  10 850€     38 3.230€  
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – testfase (deel 5) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor testfase

Onderdeel Activiteit Derden Totaal

Jaar 1 Jaar 2 Totaal

uren tarief bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 54

ov erleg, ov erig 4 95€    380€     4 380€     58

v erslaglegging en terugkoppeling 30

klankbordgroep 23

Subtotaal: 4 380€     0 -€         4 380€     165 16.030€  19.396€  

3. Monitoring en beheer

schouw : constructie, bev estiging, 

erosie (incl. rapportage) 80

belastingen: begeleiding studenten 96

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v oorbereiding 32

v egetatieontw ikkeling, opv ulling/ 

w aterdiepte: v eldw erk 192

fauna: begeleiding studenten 80ecol. functioneren: jaarlijkse 

rapportage 48onderzoek alternatiev e 

beheermethode 35 95€    3.325€  15 95€    1.425€  50 4.750€  74

Subtotaal: 35 3.325€  15 1.425€  50 4.750€  602 50.870€  61.553€  

TOTAAL: 39 3.705€  15 1.425€  54 5.130€  767  € 66.900  € 80.949 

uren

bedrag 

ex cl. btw

bedrag 

incl. btw
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – evaluatiefase (deel 1) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor evaluatiefase Uren en kosten per organisatie

Onderdeel Activiteit Wetterskip Fry slân Prov incie Fry slân

Jaar 3 Totaal Jaar 3 Totaal Jaar 3 Totaal

uren uren uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 18 18 6 100    600€     6 600€     4 100€   400€     4 400€     

ov erleg, ov erig 24 24 4 100    400€     4 400€     4 100€   400€     4 400€     

v erslaglegging en terugkoppeling 4 4 4 100    400€     4 400€     

klankbordgroep 8 8 4 100    400€     4 400€     2 100€   200€     2 200€     

Subtotaal: 54 18 1.400€  18 1.800€  10 800€     10 1.000€  

2. Productie en inrichting

toezicht v erw ijderen prototy pes 24 24 8 100    800€     8 800€     

begeleiding uitv oering 8 8 8 100    800€     8 800€     

Subtotaal: 32 16 1.600€  16 1.600€  0 -€         0 -€         

3. Monitoring en beheer

Subtotaal: 0 0 -€         0 -€         0 -€         0 -€         

4. Analy se en ev aluatie

eindrapportage 100 100 5 100    500€     5 500€     5 100    500€     5 500€     

Subtotaal: 100 5 500€     5 500€     5 500€     5 500€     

5. Communicatie en pr

communicatie en promotie 15 15 5 100    500€     5 500€     5 100    500€     5 500€     

Subtotaal: 15 5 500€     5 500€     5 500€     5 500€     

TOTAAL: 201 44 4.000€  44 4.400€  20 1.800€  20 2.000€  
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – evaluatiefase (deel 2) 
 

 

  

Totaaloverzicht uren voor evaluatiefase

Onderdeel Activiteit Altenburg & Wy menga Anna-Jet Leijenaar Derden Totaal

Jaar 3 Totaal Jaar 3 Totaal Jaar 3 Jaar 3

uren uren uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag uren tarief bedrag uren bedrag

1. Projectmanagement

regiegroep 18 18 4 100€   400€     4 400€     4 85      340€     4 340€     18

ov erleg, ov erig 24 24 4 100€   400€     4 400€     4 85      340€     4 340€     8 95€    760€     8 760€     24

v erslaglegging en terugkoppeling 4 4 4

klankbordgroep 8 8 2 85      170€     2 170€     8

Subtotaal: 54 8 800€     8 800€     10 850€     10 850€     8 760€     8 760€     54 5.210€   6.304€   

2. Productie en inrichting

toezicht v erw ijderen prototy pes 24 24 8 85      680€     8 680€     8 95€    760€     8 760€     24

begeleiding uitv oering 8 8 8

Subtotaal: 32 0 -€         0 -€         8 680€     8 680€     8 760€     8 760€     32 3.040€   3.678€   

3. Monitoring en beheer

0

Subtotaal: 0 0 -€         0 -€         0 -€         0 -€         0 -€         0 -€         0 -€          -€          

4. Analy se en ev aluatie

eindrapportage 100 100 80 95      7.600€  80 7.600€  10 85      850€     10 850€     100

Subtotaal: 100 80 7.600€  80 7.600€  10 850€     10 850€     0 -€         0 -€         100 9.450€   11.435€  

5. Communicatie en pr

communicatie en promotie 15 15 5 85      425€     5 425€     15

Subtotaal: 15 0 -€         0 -€         5 425€     5 425€     0 -€         0 -€         15 1.425€   1.724€   

TOTAAL: 201 88 8.400€  88 8.400€  33 2.805€  33 2.805€  16 1.520€  16 1.520€  201  € 19.125  € 23.141 

uren

bedrag 

ex cl. btw

bedrag 

incl. btw
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Tabel 6.3 Begroting (uren en kosten) per fase – materiaalkosten 
 

 

Fase Benodigd materiaal stuks m1 €/stuk €/m1  Totaal (excl. btw):  Totaal (incl. btw): 

Ontw erpfase

Productie prototy pes (ex cl. lev ering + aanbrengen) 32 700€           22.400€                    

Subtotaal: 22.400€                    27.104€                     

Inrichting

palen t.b.v . markeren locatie, lev ering + aanbrengen 32 15€            480€                        

Aanv ragen v ergunningen 5.000€                     

Verw ijderen bestaande v egetatie 68  €           3 204€                        

Verw ijderen breuksteen/oev erbeschoeiing 68  €          15 1.020€                     

Afv oeren v erw ijderde materialen incl. plaatsen in depot 2.000€                     

Helling oev er v oor prototy pe v oorprofileren op 1:3 68  €          13 884€                        

Hardhouten damw and €/m1 lev ering + aanbrengen. Incl. grondw erk 68  €        346 23.528€                    

Gording damw and €/m1 lev ering + aanbrengen 68  €          46 3.137€                     

Verankering klapanker €/m1 lev ering + aanbrengen + controleren 68  €          87 5.882€                     

Plaatsing prototy pes incl. transport €/m1 48  €        200 9.600€                     

Kokosmat (lev ering incl. transport) 34  €        135 4.590€                     

Aanbrengen kokosmat in oev erelementen (incl. pennen) 34  €          30 1.020€                     

Rietw ortelstokken, lev ering incl. transport 34  €          30 1.020€                     

Aanbrengen rietw ortelstokken 34  €          15 510€                        

Communicatie en promotie 1.000€                     

Subtotaal: 59.875€                    72.449€                     

Testfase

Onderzoek beheermethodiek 15.000€                    

Subtotaal: 15.000€                    18.150€                     

Ev aluatiefase Verw ijderen oev erelementen incl. transport 48 100€         4.800€                     

Verw ijderen hardhouten damw and incl. afv oer 68 23€           1.564€                     

Herprofileren oev er, grond(v oor)bew erkingen en inzaaien €/m1 68 13€           884€                        

Aanbrengen oev erv erdediging  w aar oev erelementen/damw and zijn v erw ijderd 68 350€         23.800€                    

Communicatie en promotie 1.000€                     

Subtotaal: 32.048€                    38.778€                     

TOTAAL: 129.323€                  156.481€                    
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