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AGENDA VOOR HET WATERBEHEER  
VAN DE TOEKOMST
Wetterskip Fryslân beheert het watersysteem in Fryslân en een klein deel van het Groninger Westerkwartier. Overal zijn 
sloten, vaarten, kanalen en meren met elkaar verbonden. Elke dag zorgen we met gemalen en stuwen voor het juiste  
waterpeil om droogte of wateroverlast te voorkomen. Zo kunnen boeren hun gewassen verbouwen en heeft de natuur 
voldoende water. En met kades en keringen zorgen we ervoor dat water bij zware regenval niet op het land loopt. Om deze 
maatregelen te bekostigen, betalen inwoners van Fryslân en het Groninger Westerkwartier waterschapsbelasting.

Door klimaatverandering zal het waterpeil stijgen. Ook krijgen we vaker zogenoemde clusterbuien, felle regenbuien waarbij 
in korte tijd heel veel water op een paar vierkante kilometer valt. En bodemdaling maakt regelmatig aanpassing van het 
waterpeil noodzakelijk. Deze veranderingen zorgen ervoor dat het waterschap meer geld moet investeren om het water-
beheer op orde te houden. Wetterskip Fryslân bezuinigt daarom op de organisatie en versobert taken. Dit zal niet voldoende 
zijn om deze kostenstijging voor noodzakelijke investeringen in het watersysteem op te vangen. Daarom onderzoekt het 
waterschap verschillende manieren om te besparen op de kosten van het waterbeheer. 

In het MeerjarenPerspectief (MP) 2013-2017 en de begroting 2013 werd geconstateerd, dat in het streven om het huidige 
niveau van functievervulling door het watersysteem te behouden steeds verdergaande (technische, kleinschaligere) maat-
regelen nodig zijn en dat de kosten voor het waterbeheer in de toekomst daardoor hoger worden. 

Met andere woorden: om kostenstijgingen te beperken, zijn keuzes over de wijze waarop wij het watersysteem inrichten 
en beheren noodzakelijk. Ongewijzigd beleid leidt tot een oplopend investeringsniveau (vervanging gemalen en kunst-
werken), hoge kapitaallasten en blijvend hoge kosten voor beheer en onderhoud.

PROJECT TOEKOMSTBESTENDIG WATERBEHEER

Naar aanleiding hiervan is het project Toekomstbestendig Waterbeheer (TBW) opgezet. Doel van dit project is het ontwikkelen 
van een bestuurlijke langetermijnvisie op een duurzame, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het watersysteem van 
Wetterskip Fryslân, inclusief  inzicht in de besparingsmogelijkheden.

In onderstaande grafiek wordt een indicatie gegeven van de huidige jaarlijkse kosten per hectare voor het watersysteem-
beheer in verschillende gebieden. De rode lijn geeft de gemiddelde kosten van het watersysteembeheer in het beheergebied 
aan. Duidelijk is dat er (grote) verschillen tussen gebieden zijn. Uitgangspunt voor dit project is daarom dat er gebiedsgericht 
wordt gewerkt. 

 
Tabel 1. Jaarlijkse kosten watersysteembeheer (€/ha)
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BESTUURLIJKE KADERS

Het bestuur heeft de organisatie de volgende kaders meegegeven voor de uitwerking:

1. Methodiek 
  Ontwikkel een methodiek waarmee scenario’s globaal kunnen worden verkend op kosten en baten voor Wetterskip Fryslân, 

voor de maatschappij, en op kwalitatieve effecten. 

2. Dialoog
 De ideeën van de gebruikers van het watersysteem, de ingelanden, dienen nadrukkelijk te worden betrokken. 

3. Toekomstbestendig
 Dit begrip valt uiteen in:
 a.  robuuster: beter bestand tegen ingrijpende gebeurtenissen als extreem natte omstandigheden of juist extreme droog-

te en minder afhankelijk van structureel menselijk ingrijpen. Een robuuster watersysteem is tevens klimaatbestendiger;
 b.  betaalbaar: inzicht in de besparingsmogelijkheden binnen de kosten voor het waterbeheer op langere termijn; 
 c.  haalbaar: inzicht in maatschappelijk draagvlak voor de te nemen maatregelen; de maatregelen dienen ook in andere 

opzichten –  technisch, juridisch en effecten op landschap en natuur enz. – realistisch te zijn. 

UITWERKING

In 2014 is een eerste versie van de methodiek gemaakt. Met behulp van deze methodiek zijn pilotstudies uitgevoerd voor 
de Greidhoeke en voor het gebied Tsjonger en De Lende; daarnaast zijn (beperkter) studies gedaan naar de Klaesterfeart, de 
ruilverkaveling Wommels en naar opvaarten in de Greidhoeke. De eerste uitkomsten hiervan, als ook de eerste ervaringen 
met de dialoog met de ingelanden over TBW in de Greidhoeke vindt u verderop in deze agenda.
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1. METHODIEK TBW

Er is in opdracht van Wetterskip Fryslân een methodiek ontwikkeld, die ondersteunend is bij het maken van scenario’s voor 
een toekomstbestendig waterbeheer. Deze methodiek bestaat uit:
1.  Kostenkengetallen (afschrijvingskosten en beheer- en onderhoudskosten) van elk waterbeheerobject (gemalen, stuwen, 

kaden etc.) op basis van gegevens van Wetterskip Fryslân;
2.  Met behulp van een GIS-analyse worden aanpassingen in het watersysteem doorgevoerd en mogelijk daaruit voort-

vloeiende besparingen berekend;
3.  Een KostenBatenAnalyse (KBA): op basis van een kostenmodel van de objecten van het watersysteem worden de kosten 

en besparingen voor Wetterskip Fryslân in de huidige en de toekomstige situatie vergeleken; 
4.  Een Maatschappelijke KostenBatenAnalyse (MKBA): hierin worden de maatschappelijke kosten en baten en kwalitatieve 

effecten van de aanpassingen beschreven.

Hiermee heeft Wetterskip Fryslân een gereedschapskist om per gebied mogelijke scenario’s voor toekomstbestendig water-
beheer te verkennen. Deze gereedschapskist is toegepast in de pilots Greidhoeke en het gebied van de Tsjonger en De Lende. 
De eerste uitkomsten worden onderstaand beschreven. In het vervolg van het project zal de methodiek in andere deel-
gebieden worden beproefd en verbeterd. 
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2. PILOT GREIDHOEKE

Voor het pilotgebied Greidhoeke (in het westelijk kleigebied) zijn drie scenario’s verkend om het watersysteem goedkoper 
en robuuster te maken. Bij de maatregelen die hierna worden genoemd, wordt een eerste, grove indicatie gegeven van 
mogelijke besparingen. Deze zullen bij de verdere uitwerking nauwkeuriger worden bepaald. 

De drie scenario’s zien er op hoofdlijnen als volgt uit:

SCENARIO 1: SAMENVOEGEN PEILVAKKEN EN BEMALINGSGEBIEDEN

In dit scenario worden peilvakken met een maximaal peilverschil van 0,25 meter en bemalingsgebieden samengevoegd. 
In het gebied zijn nu 987 peilvakken en 132 bemalingsgebieden. De eerste uitkomsten zijn dat er ca. 180 peilvakken kunnen 
worden opgeheven en 33 gemalen kunnen worden samengevoegd; dit zou indicatief een kostenbesparing van ca. 10% 
kunnen opleveren. De doelrealisatie natuur zou naar verwachting ook licht verbeteren in dit scenario. 
 
Optimaliseren drooglegging 
In scenario 2 en 3 wordt er vanuit gegaan, dat de drooglegging, die nu veelal 1,30 m onder maaiveld is, teruggebracht 
wordt naar 1,0 meter onder maaiveld. Op basis van kennis van de Landbouwuniversiteit Wageningen is gebleken dat die 
drooglegging voor de landbouw op deze kleigronden het meest ideaal is ter voorkoming van droogteschade. Effecten op 
perceelsniveau zijn in deze verkenning niet meegenomen. 

SCENARIO 2: MAXIMALE AFVOER ONDER VRIJ VERVAL

Het water wordt in dit scenario zoveel mogelijk afgevoerd via bestaande watergangen van hogere naar lagere peilvakken en 
wordt uitgemalen vanuit het laagste peilvak. Het peilbeheer is in dit scenario gebaseerd op een gemiddelde drooglegging 
van 1 meter voor de landbouw, waarbij er geen rekening meer wordt gehouden met de laagste 10% van het gebied. 

Dit kan resulteren in aanzienlijk minder peilvakken en bemalingen en in ongeveer 50% minder peilregulerende kunstwerken 
(bv. stuwen en duikers). Dit levert indicatief een kostenbesparing op van ca. 13% . De doelrealisatie natuur kan verbeteren 
in dit scenario. De droogte schade voor de landbouw zou afnemen en het watersysteem kan hiermee robuuster worden. 
Het landschapsbeeld kan hierdoor veranderen. 
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SCENARIO 3: GREIDHOEKE AFKOPPELEN VAN DE FRIESE BOEZEM

In dit scenario wordt de gehele Greidhoeke afgekoppeld van de Friese boezem. De afwatering vindt plaats via een nieuw 
kanaal richting Zurich, waar een nieuw zeegemaal wordt gebouwd, lozend op de Waddenzee. Door het instellen van een 
nieuw waterpeil in dit afgekoppelde boezemsysteem – nl. 50 cm lager dan dat van de Friese boezem – ontstaan er extra 
mogelijkheden om het watersysteem robuuster in te richten. Diverse gebieden kunnen dan vrij afstromen op de nieuwe 
boezem in plaats van nu met bemaling.

De eerste doorrekening van dit scenario laat een indicatieve kostenstijging van ca. 5% zien, maar daar staan besparings-
mogelijkheden in het Veiligheidsplan II tegenover. Dit scenario kan interessant zijn om bij de uitwerking van het Veilig-
heidsplan II nader te beschouwen. De doelrealisatie van natuur kan verbeteren in dit scenario, de droogteschade voor de 
landbouw zou afnemen, het watersysteem kan robuuster worden; het landschap en de recreatieve bereikbaarheid zullen 
veranderen.

KANSRIJKE MAATREGELEN GREIDHOEKE

Samenvattend zijn de kansrijke maatregelen uit de pilot Greidhoeke:
1. Drooglegging aanpassen naar landbouwkundig gemiddelde van 1 meter;
2. Peilvakken samenvoegen;
3. Bemalingsgebieden/gemalen samenvoegen;
4. Maximaal afvoer via vrij verval, uitmalen uit diepste peilvak;
5. Peil baseren op gemiddelde maaiveldhoogte van 55% van het gebied;
6. Doodlopende opvaarten op polderpeil.

Hoewel het afkoppelen van de Greidhoeke van de Friese boezem voor het gebied de Greidhoeke financieel ongunstig is, 
is het voor het gehele beheergebied een interessante optie om mee te nemen als alternatief in de verdere uitwerking van 
Veiligheidsplan II. Daarmee kan inzicht worden gegeven hoe eventuele besparingen in Veiligheidsplan II zich verhouden 
tot een (beperkte) kostenstijging binnen dit gebied.

Bij een verdere uitwerking van de maatregelen worden landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische aspecten nader 
beschouwd . Ook spelen er praktische zaken als infrastructuur, kabels/leidingen, maar zeker ook effecten voor individuele 
percelen, die grote invloed hebben op de haalbaarheid van de maatregelen. 
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3. PILOT TSJONGER EN DE LENDE

Voor gebieden van de beekdalen van de Tsjonger en De Lende zijn drie scenario’s ontwikkeld: 

SCENARIO 1: VASTHOUDEN VAN WATER

In dit scenario wordt water in het gebied vastgehouden. Het gaat om maatregelen zoals aanleg van drempels of knijp-
constructies in watergangen op de hogere gronden om water tegen te houden en de kans te geven in te zijgen naar het 
diepere grondwater.  

De eerste doorrekening van dit scenario laat een indicatieve kostenstijging van ca. 1% zien. Dit scenario kan leiden tot een 
robuuster watersysteem, dat beter bestand is tegen clusterbuien en (lokaal/regionaal) tot minder verdroging.

SCENARIO 2: BERGEN VAN WATER

In dit scenario wordt water in het gebied geborgen met als doel het reduceren van de piekafvoer uit het gebied. Naast de 
maatregelen in scenario 1 wordt hier ook meer water geborgen in de beekdalen op de flanken van de beken. In dit scenario 
kan zo’n  5,6 miljoen m3 worden geborgen in situaties met wateroverlast. Dit kan in wateroverlastperioden leiden tot 4,5 cm 
verlaging van het maatgevend waterpeil op de Friese boezem. 

De eerste doorrekening van dit scenario laat een indicatieve kostenstijging van ca. 1% zien. Dit scenario kan leiden tot een 
robuuster watersysteem dat beter bestand is tegen clusterbuien, tot minder verdroging, tot verbetering van de doelrealisatie 
natuur, maar ook tot een afname van de landbouwopbrengsten op de betreffende percelen.

SCENARIO 3: AFKOPPELEN TSJONGER EN DE LENDE VAN DE FRIESE BOEZEM

Naast de maatregelen uit scenario 1 en 2 wordt in dit meest vergaande scenario voorzien in het afkoppelen van de afwatering 
van Tsjonger en De Lende van de Friese boezem. Het water wordt in dit scenario direct geloosd op het IJsselmeer door een 
extra gemaal bij Lemmer of via vrije lozing. Dit leidt tot ca. 12 cm peilverlaging bij maatgevend hoogwater op de Friese 
boezem.  

Eerste doorrekeningen van een drietal varianten van dit scenario laten indicatieve kostenstijgingen van 25 tot 57% zien. 
Evenals bij scenario 2 kan dit scenario leiden tot een robuuster watersysteem, dat beter bestand is tegen clusterbuien, tot 
minder verdroging, tot verbetering van de doelrealisatie natuur maar ook tot een afname van de landbouwopbrengsten 
op de betreffende percelen. Dit scenario kan voorts een forse bijdrage leveren aan de opgaven voor Veiligheidsplan II.  
Het vergt – bij vrije afstroming op het IJsselmeer – hoge keringen langs Tsjonger en De Lende vanwege de peilverhoging 
in de benedenstroomse delen van deze beken, en daarmee een aantasting van de landschappelijke kwaliteit. 

KANSRIJKE MAATREGELEN TSJONGER EN DE LENDE

Samenvattend zijn de meest kansrijke maatregelen uit de pilot Tsjonger en De Lende:
1. Water vasthouden (knijpconstructies, drempels);
2. Water bergen in natuurlijke laagten (liefst komvormig), bijvoorbeeld in combinatie met groen-blauwe diensten.

Scenario 3 levert wel een bijdrage aan de opgave van het Veiligheidsplan II maar niet aan de besparingsopgave voor het 
gebied. Door scenario 3 mee te nemen als alternatief in de verdere uitwerking van het Veiligheidsplan II kan inzicht worden 
gegeven hoe eventuele besparingen in Veiligheidsplan II zich verhouden tot de kostenstijging in dit gebied. 

Vanzelfsprekend geldt ook hier, zoals opgemerkt bij de pilot Greidhoeke, dat er bij een verdere uitwerking nog diverse  
aspecten nader beschouwd moeten worden. 
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4. DIALOOG MET HET GEBIED

In de pilot Greidhoeke is gekozen om in dialoog met de inwoners van het gebied de mogelijkheden voor een toekomst-
bestendig waterbeheer te verkennen. In overleg met het dagelijks  bestuur zijn als uitgangspunten geformuleerd de inwoners 
bewust te maken van de urgentie van een Toekomstbestendig Waterbeheer èn het verkrijgen van inzicht over wat zij als 
kansrijke oplossingsrichtingen zien. 

De dialoog is vanuit een open houding met ingelanden aangegaan, waarbij geluisterd is naar ideeën uit de streek. Ingelanden 
konden zonder last van bestaande plannen en voorstellen toekomstbeelden formuleren, en zonder ruggespraak met belangen-
groepen onderling en met Wetterskip Fryslân discussiëren. 

Ter voorbereiding op de dialoog is een brief met een enquête naar 6000 huishoudens in de Greidhoeke gestuurd. De enquête 
is door 408 mensen ingevuld, dit is een respons van 7%. Er zijn twee dialoog-bijeenkomsten georganiseerd. Aan de eerste 
bijeenkomst namen 60 deelnemers deel, aan de tweede 35.

RESULTATEN EN CONCLUSIES DIALOOG

De ervaringen met de dialoog zijn overwegend positief. De deelnemers aan de dialoog-bijeenkomsten waren ‘verande-
ringsbereid’. Tijdens de dialoog was het urgentiebesef dermate aanwezig, dat er draagvlak was voor een forse ingreep in 
het watersysteem mits niet ten koste van de landschappelijke kwaliteit; ingelanden gingen niet voor een minimum aan 
maatregelen. Deelnemers zijn zich bewust van de kwaliteit van de leefomgeving en zijn bereid om voor de instandhouding 
daarvan eventueel extra waterschapslasten te betalen.

De bijeenkomsten hebben een veelheid aan ideeën en verbetervoorstellen opgeleverd, onder andere gericht op zelfbeheer 
en inzet van technologie. De voorkeur van de deelnemers ging uit naar het uitwerken van toekomstbeelden voor een ‘ander 
watersysteem’ en ‘zelfbeheer’ in een concreet maatregelenpakket. De aanwezigen pleiten voor een actief terugleggen 
van de resultaten in de streek.

Geconcludeerd kan worden, dat de deelnemers aan de dialoog actief de stap hebben gezet van bewustwording naar parti-
cipatie. Er is erkenning uitgesproken voor het werk en dit initiatief van Wetterskip Fryslân. Aandachtspunt in een vervolg 
is of de respons op de vragenlijst (7%) en de vertegenwoordiging van huishoudens op de dialoog-bijeenkomsten (1,5%) 
nog kan worden vergroot. Met name de digitale dialoog kan worden verbeterd. 

DIALOOG IS KANSRIJKE MAATREGEL

De dialoog kan een belangrijke rol vervullen in het ontwikkelen van een Toekomstbestendig Waterbeheer om de volgende 
redenen: 
1.  Het betrekken van inwoners in het proces van idee- en visievorming en daarmee versterken van bewustwording,  

participatie en draagvlak; 
2.  De dialoog levert vele bruikbare ideeën en voorstellen van belanghebbenden op zoals zelfbeheer, al dan niet in  

combinatie met groen-blauwe diensten en het vereenvoudigen van het watersysteem (één inlaatpunt, één uitlaatpunt) 
zodat het beheer eenvoudiger wordt en het aantal te beheren objecten afneemt.
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5. VERVOLG 

RELATIE MET VEILIGHEIDSPLAN II EN WATERGEBIEDSPLANNEN

Het Veiligheidsplan II richt zich op maatregelen om wateroverlast vanuit de Friese boezem op middellange termijn te voor-
komen. In dit verband is van belang, dat het scenario ‘afkoppelen van de boezem’ in de Greidhoeke in combinatie met  
besparingen op het waterbeheer binnen de Greidhoeke tevens kan leiden tot besparingen in het Veiligheidsplan II. Ook de 
afkoppelscenario’s Tsjonger en De Lende zijn interessant om nader af te wegen. In de uitwerking van Veiligheidsplan II  
kunnen dergelijke scenario’s nader worden onderzocht. 

DOORWERKING IN WATERGEBIEDSPLANNEN

Gemalen samenvoegen, peilvakken samenvoegen en een vereenvoudiging van het watersysteem blijken, mits op een integrale 
wijze uitgewerkt kansrijk te zijn. Deze korte termijnmaatregelen worden inmiddels meegenomen in de lopende trajecten 
van de Watergebiedsplannen (WGP’s).

VERVOLG VAN HET PROJECT TOEKOMSTBESTENDIG WATERBEHEER

Het nieuwe bestuur bepaalt of en hoe het project Toekomsbestendig Waterbeheer wordt voortgezet. 

Uit de pilots lijkt een gebiedsspecifiek besparingspotentieel haalbaar. Er kunnen scenario’s ontwikkeld worden voor andere 
deelgebieden, zodanig dat er een dekkend beeld voor het gehele beheergebied van Wetterskip Fryslân ontstaat. De dialoog 
met de streek is daarin een belangrijk element. Naast de kansrijke maatregelen uit de pilotstudies kunnen reeds beschikbare 
ideeën en kansen als input worden meegenomen bij het ontwikkelen van TBW scenario’s in andere gebieden. Uiteraard dient 
wel in elk gebied opnieuw een analyse te worden gemaakt, immers: elk gebied is uniek in zijn combinatie van fysieke en  
hydrologische kenmerken, functies en behoeften van ingelanden. 
De deelnemers aan de dialoog in de Greidhoeke hebben aangegeven een vervolg van de dialoog op prijs te stellen, met name 
over de uitwerking van de toekomstbeelden ‘ander watersysteem’ en ‘zelfbeheer’ in concrete maatregelen in het kader van 
het Watergebiedsplan Greidhoeke.
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COLOFON

Dit is een uitgave van Wetterskip Fryslân.
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