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1.

Inleiding
1.1.

Aanleiding en achtergronden

In het Waterhuishoudingsplan en Waterbeheerplan 2010-2015 hebben Provinsje Fryslân en
Wetterskip Fryslân afspraken gemaakt over de voorbereiding en vaststelling van het gewenste
peilbeheer en overige wateropgaven (Bijlage 1: WHP en WBP teksten). In de AB-vergadering van 15
december 2009 heeft het Algemeen Bestuur van het Wetterskip daartoe een plan van aanpak
vastgesteld. Voor het totale beheergebied van het Wetterskip worden in de periode van 2010 tot en
met 2015 watergebiedsplannen opgesteld. De watergebiedsplannen bevatten een onderbouwing voor
het gewenste peilbeheer met bijbehorende maatregelen (in de rest van Nederland GGOR genoemd,
dat is het gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Daarnaast zijn in dit watergebiedsplan alle
maatregelen opgenomen en geïntegreerd die voortvloeien uit de overige wateropgaven zoals: 1) de
toetsing Normering Regionale Wateroverlast (bij extreme neerslag), 2) de Kader Richtlijn Water
(waterkwaliteit en ecologie), 3) extreme droogte, 4) knelpunten beheer en onderhoud. Deze plannen
hebben betrekking op het landelijke gebied inclusief de verspreide bebouwing.
Het beleidsmatige kader voor het watergebiedsplan Ameland wordt gevormd door het WHP en WBP
2010-2015, die gebaseerd zijn op het landelijke beleid. Daarnaast is gebruik gemaakt van de
kaderstellende notitie “Aanpak van GGOR in Fryslân-2005”, van de provincie.
Naast het watergebiedsplan hebben Wetterskip Fryslân en gemeente Ameland de behoefte om een
waterplan te maken, althans in ieder geval onderling afspraken te maken op het gebied van RO en
waterketen. Een afzonderlijk waterplan vinden gemeente en waterschap niet gewenst. Het proces van
totstandkoming van het watergebiedsplan leent zich goed om de waterplanaspecten in mee te laten
liften.

1.2.

Doel- en vraagstelling

Met het watergebiedsplan voor Ameland beoogt het waterschap de verschillende wateropgaven en
maatregelen in samenhang uit te werken en met de gemeente Ameland afspraken te maken over ROaspecten en de waterketen. In dit document staat hoe dat tot stand is gekomen en welke afwegingen
daarbij zijn gemaakt. Het document vormt de (technische) onderbouwing van het planvormingsproces
en de inhoud van het plan. In de plantekst is de relatie naar het WBP 2010-2015 gelegd door de drie
thema’s Voldoende Water, Schoon Water en Veiligheid op te nemen.
Met het oog op klimaatverandering en beheerskosten wordt bij het bepalen van de maatregelen ook
gekeken naar de gewenste inrichting van het watersysteem op lange termijn. Ook is beoordeeld of de
peilvak indeling geoptimaliseerd kan worden.

1.3.

Status van WGP en uitvoering maatregelen

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân besluit in het bijzonder over twee kaarten, te weten de
kaart met het gewenste peilbeheer en de gebiedsnormenkaart. Eerstgenoemde kaart bestaat uit een
peilvakkenkaart en vormt het kader voor de later op te stellen peilbesluiten. Met de gebiedsnormen
kaart besluit het bestuur over het overlastniveau door per afwateringseenheid de norm voor regionale
wateroverlast aan te geven waaraan het afwateringssysteem moet voldoen. Het watergebiedsplan
geeft voor deze twee besluiten de onderbouwing.
Na inspraak en vaststelling van het WGP krijgen Gedeputeerde Staten het plan aangeboden omdat
het plan een nadere uitwerking is van het in 2009 vastgestelde Waterbeheerplan. Na goedkeuring
vormt het gewenste peilbeheer het kader voor een nieuw peilbesluit en daarmee het kader voor het
waterhuishoudkundige voorzieningenniveau. De uitvoering van de maatregelen op perceelsniveau
vindt plaats in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. Eventueel benodigde grondaankopen
vinden plaats op vrijwillige basis.
Tegelijkertijd aan de uitwerking van de maatregelen wordt het peilbesluit voorbereid. Hierop is
eveneens inspraak mogelijk.

1.4.
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1.4.1.
Natura 2000
Het watergebiedsplan Ameland is inhoudelijk afgestemd op het Beheerplan Natura-2000 voor de
duinen op Ameland. In het voorjaar van 2012 is een eerste aanzet voor de uitwerking van de
maatregelen gedaan. Die zijn opgenomen in het watergebiedsplan. Mogelijk dat de afronding en de
inspraak van het beheerplan wijzigingen met zich meebrengt. Dat kan invloed hebben op de
voorgenomen maatregelen uit het watergebiedsplan.
Het gehele eiland, behalve het bebouwd gebied, de polders, de recreatieparken en het vliegveld, is
aangewezen als Natura 2000 gebied (N2000). Het Nieuwlandsreid, gelegen ten oosten van de
Kooiplaats (buiten beheergrens van WF, zie Figuur 1) ligt in het N2000-gebied Waddenzee.
In Figuur 2 zijn de grenzen Natura 2000 aangegeven. De grens van watergebiedsplan staat in Figuur
1.

Figuur 1: Begrenzing watergebiedsplan Wetterskip Fryslân

Figuur 2: Begrenzing Natura 2000 op en rondom Ameland (bron: www.natura2000beheerplannen.nl)

Vanwege de verschillende (wettelijke) status van het watergebiedsplan en het Beheerplan Natura
2000, is er voor gekozen om beide plannen separaat, maar wel in onderlinge afhankelijkheid, te
ontwikkelen.
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Omdat het Beheerplan Natura 2000 en het watergebiedsplan nagenoeg op hetzelfde moment worden
uitgewerkt en vastgesteld, is de inhoud van beide planvormen op elkaar afgestemd. Omdat met name
de planning voor de uitwerking van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in het beheerplan
Natura 2000 ongewis is, is afgesproken dat het watergebiedsplan vooruitlopend op het beheerplan
Natura 2000 wordt afgerond, vastgesteld en in de inspraak gedaan.
Beheerplan Natura 2000
Voor een groot deel van het eiland wordt een Beheerplan Natura-2000 ontwikkeld. Dat plan geeft
invulling aan natuurdoelen die op Ameland of in de kustzone eromheen gerealiseerd moeten worden.
Deze doelen komen uit de 3 aanwijzingsbesluiten voor de Duinen van Ameland, de
Noordzeekustzone en de Waddenzee. De Provincie Fryslân en DLG (als onderdeel van het Ministerie
van EL&I) zijn de verantwoordelijke instanties voor de totstandkoming van dit beheerplan.
Het watergebiedsplan is sterk gebonden aan het Beheerplan Natura 2000, omdat met de in het
gebiedsplan beschreven watermaatregelen de natuurdoelen van het Natura 2000 gebied worden
bediend. Feitelijk vormen de watermaatregelen een onderdeel van het Beheerplan Natura 2000.
Opgaven vanuit het beheerplan Natura 2000, die geen directe relatie hebben met het waterbeheer,
staan alleen in het uitvoeringsprogramma van het Beheerplan Natura 2000.
De wateropgave vanuit Natura 2000 is nog niet precies bekend, omdat het Beheerplan Natura 2000
vertraging heeft opgelopen. Uit een knelpunten- en kansenanalyse uit 2007 van Kiwa Water Research
komen de volgende zaken naar voren:
- voor herstel van de habitattypen grijze duinen (H2130C), duinheiden met kraaihei (H2140A),
vochtige duinvalleien (H2190B), vochtige duinvalleien (H2190C) is hydrologisch herstel van de
binnenduinrand noodzakelijk in combinatie met herstelbeheer;
- voor behoud en herstel van deze habitattypen en voor behoud van habitattype vochtige
duinvalleien (H2190A) zijn op korte termijn beheermaatregelen nodig en op een wat langere
termijn stimulering van de verstuiving.
Om het watergebiedsplan zo concreet mogelijk te laten zijn qua maatregelen in en rondom het Natura
2000 gebied, heeft op 7 maart 2012 een sessie plaatsgevonden tussen DLG, Staatsbosbeheer,
Vereniging It Fryske Gea, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân, om de watermaatregelen nader te
concretiseren. In dit watergebiedsplan zijn deze maatregelen opgenomen.
Watersysteemanalyse
De "Hydrologische systeemanalyse Waddeneilanden, deel Ameland" - vanaf nu Watersysteemanalyse
– is onder andere ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 en het watergebiedsplan opgesteld.
In dit watergebiedsplan staan vele verwijzingen naar de watersysteemanalyse, met name als het gaat
om gebieds- en systeembeschrijvingen en knelpunten die de functies op Ameland ondervinden als
gevolg van het huidig (grond)watersysteem.
1.4.2.
Waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân
Uit het oogpunt van planoptimalisatie maken Wetterskip Fryslân en gemeente Ameland geen
afzonderlijk waterplan. De specifieke onderwerpen uit een waterplan zijn in het watergebiedsplan van
Ameland opgenomen en uitgewerkt in hoofdstuk 9. De belangrijkste onderwerpen waarover gemeente
en waterschap afspraken hebben gemaakt zijn de ruimtelijke ordening en de waterketen.
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1.5.

Werkwijze

Overlegmomenten
Op 17 juni 2011 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden, met medewerkers van het Wetterskip
Fryslân, Provincie Fryslân, gemeente Ameland, LTO Ameland en Staatsbosbeheer. Deze bijeenkomst
heeft geleid tot een totaal overzicht van de verschillende wateropgaven en de werkstappen om deze
te vertalen naar maatregelen. Voor de verschillende wateropgaven is bepaald welke maatregelen
genomen moeten worden.
Gedurende het uitwerkingtraject heeft afzonderlijk overleg plaatsgevonden met LTO Ameland,
Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, gemeente Ameland, Provincie Fryslân, vereniging It
Fryske Gea en vertegenwoordigers van de recreatiesector. In deze overleggen zijn knelpunten en
maatregelen in detail uitgewerkt.
Tweemaal is een Klankbordgroepbijeenkomst gehouden, om het watergebiedsplan op volledigheid en
draagvlak te optimaliseren. Daarin zijn de leden van de Adviescommissie Integraal Waterbeheer
Ameland vertegenwoordigd, aangevuld met vertegenwoordigers van Vitens, Staatsbosbeheer, It
Fryske Gea en Rijkswaterstaat.
Alle overige belanghebbenden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst heeft een ieder kennis kunnen nemen van en met een
Waterschapsambtenaar kunnen meepraten over het watergebiedsplan.
Gewenst peilbeheer (=GGOR)
Met het gewenst peilbeheer beoogt het waterschap het gewenste grond- en oppervlakte waterregiem
te realiseren. In de polders is dat mogelijk met gestuurd peilbeheer. In de binnenduinrand en de
duinen is alleen sturing in de ontwatering en grondwateronttrekking mogelijk.
Conform de watergebiedsplannen Schiermonnikoog en Vlieland, en het grootste deel van
Ferwerderadiel - Leeuwarderadeel, is het Waternood-instumentarium voor gewenst peilbeheer niet
gebruikt: Voor de polders is een inschatting van de doelrealisatie gemaakt aan de hand van een
droogleggingsanalyse. Qua functies zijn de polders relatief homogeen (grotendeels landbouw met
enkele dorpen). Deze pragmatische methode levert daarom voldoende informatie over de mate waarin
de grond- en oppervlaktewaterstanden voldoen voor de functies. De resultaten zijn geverifieerd in de
gesprekken met landbouwvertegenwoordigers. Voor het overige deel van Ameland - voor het
Wetterskip is vooral de binnenduinrand met functieverweving landbouw-natuur van belang - geeft de
Watersysteemanalyse aan in welke mate het huidige grond- en oppervlaktewaterregime de functies op
het eiland bedient. In het voorbereidingstraject van de WSA heeft een veldbezoek plaatsgevonden
met deskundigen van Staatsbosbeheer.
De problematiek van de verdroging van natuurgebieden speelt een belangrijke rol. De haalbare en
betaalbare maatregelen zijn in dit plan bepaald, in samenspraak met de ontwikkeling van het
beheerplan Natura 2000.
Naast de kennis over verdroging dat de Watersysteemanalyse oplevert is gebruik gemaakt van de
kennis die opgedaan is tijdens de Verdrogingsdag op 20 mei 2010. Tijdens deze brainstormsessie
hebben vertegenwoordigers van het Wetterskip, Provincie Fryslân en natuurterreinbeheerders alle
bekende verdrogingsproblemen, met mogelijke oplossingen, op een rij gezet. Op 7 maart 2012 heeft
een sessie plaatsgevonden om de noodzakelijke watermaatregelen zo concreet mogelijk te
benoemen.
De verdrogingsmaatregelen zijn allemaal noodzakelijk voor instandhoudings- en
verbeterdoelstellingen vanuit Natura 2000. Dezelfde maatregelen komen dan ook terug in het
beheerplan Natura 2000.
Knelpunten beheer en onderhoud
Knelpunten in het waterbeheer zijn knelpunten die naar aard en omvang het reguliere
onderhoudsbudget te boven gaan. Samen met de gemeente en vertegenwoordigers vanuit de
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landbouw en de recreatiesector, heeft het waterschap deze knelpunten geïnventariseerd en
oplossingsmaatregelen bedacht.
Onder normale weersomstandigheden is Wetterskip Fryslân in staat om de vastgestelde waterpeilen
te handhaven, al levert de specifieke eilandsituatie - zonder aanvoermogelijkheden - beperkingen op
in de stuurbaarheid van de waterpeilen. In dit watergebiedsplan staat dit verder uitgewerkt.
Er is specifiek gekeken naar de noodzaak om in de zomerperiode onderhoud te plegen, om
wateroverlast door teveel begroeiing te voorkomen. Dat is zowel vanuit exploitatie (kostbaar en
intensief) als ecologisch oogpunt ongunstig. Deze situatie is op te lossen door watergangen te
verbreden en / of te verdiepen.
Extreem natte situatie
Voor de extreem natte situaties heeft het waterschap het watersysteem in het totale beheergebied
getoetst aan de Normering Regionale Wateroverlast (2006). De geconstateerde knelpunten uit deze
toetsing moeten uiterlijk in 2015 zijn opgelost. Het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) verplicht
het waterschap de toetsing in 2012 opnieuw uit te voeren op basis van nieuwe klimaatscenario’s. Voor
dit moment volstaat de toetsing uit 2006.
In dat kader zijn in 2006 in opdracht van Wetterskip Fryslân waterrisicokaarten gemaakt van de
Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Daarop staan de locaties waar wateroverlast
optreedt in extreem natte perioden. In dit watergebiedsplan zijn de noodzakelijke oplossingen, in
combinatie met andere thema's, vertaald naar integrale maatregelen.
Op basis van de waterrisicokaarten en meest voorkomend grondgebruik is de gebiedsnormenkaart
opgesteld.
Extreem droge situatie:
Voor deze situaties is onderzocht of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden om de
categorieën die de Provinciale Verdringingsreeks onderscheidt van water te kunnen voorzien.
Kaderrichtlijn Water
In 2009 is de beslisnota KRW vastgesteld. Daarin staat onder andere de KRW opgave voor Ameland,
dat in 2007 samen met de gebiedsgroep voor de Waddeneilanden tot stand is gekomen. In het
watergebiedsplan is de KRW opgave, gecombineerd met andere thema's, vertaald naar integrale
maatregelen.
Veiligheid
De relatie met de waterkering speelt alleen een rol in dit plan wanneer het waterbeheer daardoor
wordt beïnvloed of wanneer er mogelijkheden zijn voor het combineren van werk met werk.
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2.

Gebiedsbeschrijving
2.1.

Beheergrenzen en taakafbakening Wetterskip Fryslân

In het onderstaande volgt een beschrijving van het eiland, de beheertaken van het Wetterskip en een
beknopte beschrijving van het grond- en oppervlaktewatersysteem, de hoogteligging en
bodemopbouw en enkele relevante ruimtelijke aspecten.
Op Figuur 3 staat het eiland weergegeven.

Figuur 3 Topografische kaart Ameland

Taken en beheer Wetterskip Fryslân
Bijna het gehele eiland valt binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân. Het Nieuwlandsreid en
het gebied ten oosten van de Oerdduinen, de Hon en de Lange Duinen Noord vallen erbuiten. De
precieze beheergrens is aangegeven in Figuur 1. Overigens is het waterschap voornemens de
beheergrens te verleggen, zodat de voormalige Noordzee-verlanding De Lange Duinen Noord binnen
het beheergebied van het Wetterskip komt te vallen. Momenteel voert Rijkswaterstaat hier het beheer
uit, maar formeel is hier geen beheer geregeld. In het kader van de overdracht van het beheer van de
zandige kering maken Rijkswaterstaat en waterschap eveneens afspraken over het waterbeheer van
dit gebied (zie voor nadere invulling Hoofdstuk 5 en paragraaf 6.2).
Dat het grootste deel van Ameland binnen het beheergebied van het Wetterskip valt houdt niet in dat
het Wetterskip op het gehele eiland actief beheer voert. Het actief beheer beperkt zich tot:
 Primaire waterkering: de zeedijk aan de zuidzijde van het eiland. De zandige kust aan de
noordzijde is in beheer bij Rijkswaterstaat. De betreffende dijkring staat aangegeven in Figuur 4;
 Waterkwantiteitsbeheer in de polders van het eiland. Een watersysteem van hoofd-, schouw- en
overige sloten vangt het overtollige grond- en regenwater op en voert dit onder vrij verval af naar
de Waddenzee, via een drietal duikers onder de Waddenzeedijk. In de polders houdt het
Wetterskip het water op peil met een aantal vaste en regelbare stuwen. De Vleijen en de Katteplas
worden op peil gehouden met 2 gemaaltjes. Buiten de Primaire kering heeft het Wetterskip een
actieve waterbeheertaak als meerdere, verschillende, belangen afhankelijk zijn van een goede
ont- en afwateringssituatie. Als slechts één belang in het geding is, dan heeft het Wetterskip daar
geen actieve beheertaak;
 Waterkwaliteitsbeheer in de polder, de Vleijenplas en de Katteplas;
 Zuiveringsbeheer.
Daarnaast voert het Wetterskip het beheer over het totale eiland dat bestaat uit vergunningverlening
en handhaving op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en freatisch grondwater.
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Figuur 4 Dijkring op Ameland

2.2.

Hoogteligging en bodem

Ameland is een eiland, dat qua hoofdvormen overeenkomt met de theoretische hoofdvormen van een
modeleiland: eilandkop, duinboogcomplex, washovercomplex, eilandstaart en strand en vooroever. In
het Beheerplan Natura 2000 en de watersysteemanalyse staat meer informatie daarover. Ter
toelichting is Figuur 5 toegevoegd.
In Figuur 6 staat de hoogtekaart afgebeeld. Op het eiland bevinden zich relatief weinig hoge duinen, tot
boven de 10 meter boven NAP. Aan de noord- en westzijde van het eiland is het duingebied begrensd
door brede stranden. Aan de oostzijde loopt het duincomplex uit in slenken en het kweldergebied
(Nieuwlandsrijd), nog een duincomplex (Oerdduinen) en de Hon. Aan de zuidzijde, deels in de
binnenduinrand, uitlopend in de polders, zijn de dorpen gebouwd. Het gebied rondom de dorpen en
ten zuiden ervan is bedijkt en ingepolderd. Deze polders hebben hoofdzakelijk de functie landbouw.
De hoogteligging in de polders is rond de dorpen ongeveer 2 meter boven NAP en loopt naar de dijk
in het zuiden af naar ongeveer een meter boven NAP, met lage uitschieters tot 0,5 meter boven NAP.
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Figuur 5 Modeleiland, geprojecteerd op Ameland (bron: Watersysteemanalyse)

Figuur 6 Hoogtekaart
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Een vereenvoudigde bodemkaart is te zien in Figuur 7. Doordat met name het oostelijk deel van het
eiland een relatief recente ontstaansgeschiedenis heeft, komen daar kalkhoudende gronden voor. Met
name de oude duincomplexen ten noorden van Buren, Nes en ten noordwesten van Hollum bestaan
uit kalkloze oude duinen en droge duinvaaggronden. De polder bestaan hoofdzakelijk uit
zandgronden, met langs de dijk smalle stroken met kleigronden. Nabij Hollum is een deelgebied met
een veenondergrond. De Watersysteemanalyse gaat dieper in op de bodemgesteldheid van Ameland.

Figuur 7: vereenvoudigde bodemkaart Ameland

2.3.

Ruimtelijke inrichting (functies en grondgebruik)

In de watersysteemanalyse staat de ontstaansgeschiedenis en de geologische opbouw van het eiland
Ameland uitgebreid beschreven. De ruimtelijke ordening van het eiland is het gevolg van de
mogelijkheden en beperkingen die bijvoorbeeld hoogteligging en ondergrond met zich meebrengen. In
Figuur 8 staan de provinciaal vastgestelde functies voor het land en het water, uit het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan 2010 - 2015. Op Figuur 9 staat het werkelijk landgebruik weergegeven.
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Figuur 8: Functiekaart Land en Functiekaart Water Ameland

Figuur 9: Landgebruik Ameland (bron: LGN 6)

Een groot deel van het eiland heeft de functie natuur en heeft hoge natuurwaarden. In Figuur 10 is te
zien dat het grootste deel van Ameland een natuurfunctie heeft binnen de Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). De polder is beheergebied (primair landbouwgebied, maar met belangrijke
natuurwaarden). Alleen de dorpen, recreatieparken en de bungalowparken vallen buiten de
begrenzing van de EHS.
Toch is de natuurfunctie duidelijk niet de enige functie die op dit eiland van belang is. De polders
hebben een belangrijke landbouwfunctie. En daarnaast bepalen cultuurhistorie, landschap, recreatie
en wonen eveneens in belangrijke mate hoe het eiland ingericht is en beheerd moet worden.
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Figuur 10: Ecologische hoofdstructuur op Ameland

De belangrijkste wateropgaven spelen in de deelgebieden waar keuzes moeten worden gemaakt
tussen functies, ontwikkeldoelstellingen en belangen. Enkele voorbeelden:
 Verdrogingsproblematiek binnenduinrand, heeft te maken met het waterbeheer in de
polder;
 De mate van acceptatie van wateroverlast voor de landbouw in de polder bepaalt de
mate van de te creëren berging en de mogelijkheden voor afstemming van het
peilbeheer op weidevogelbeheer;
 Ontwikkeling vochtige duinvalleien in bijvoorbeeld natuurgebied Jan Roepeheide-oost,
Roosduinen-oost en noordelijk deel van de Noordkeeg.

2.4.

Waterhuishoudkundige inrichting

Het watersysteem op Ameland is uitgebreid beschreven in de Watersysteemanalyse. Dat is feitelijk
het Actuele Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR). Het onderstaande bevat de hoofdlijnen van
de analyse, aangevuld met een drooglegginganalyse voor de polder en enkele veldverkenningen.

2.4.1.
Grondwater
ondiep grondwater
Op de kaart in Figuur 11 staat de peilenkaart en waterhuishoudkundige infrastructuur van Ameland
weergegeven. Op deze afbeeldingen staan eveneens de grondwateronttrekkingen. Meer uitvergroot
staat de peilenkaart in bijlage 3 (watersysteemkaart). Dit zijn overigens de waterpeilen zoals deze in
het peilbesluit staan. De werkelijke waterpeilen wijken daar enigszins vanaf, zoals is beschreven in
hoofdstuk 7.
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Figuur 11 Oppervlaktewatersysteem Ameland, met grondwateronttrekkingen (bron: watersysteemanalyse)

Grondwaterhydrologie op een waddeneiland
Ameland heeft een specifieke eilandhydrologie, die wordt veroorzaakt door de grote hoogteverschillen
en de opbouw van de ondergrond. Schematisch is dat weergegeven in Figuur 12. Dit is niet de precieze
situatie van Ameland, maar wel staan alle relevante hydrologische aspecten die ook op Ameland
spelen op deze tekening.
Met name in het duincomplex zijgt het zoet neerslagwater in de bodem, en drukt het zoute grondwater
naar beneden. Daardoor bevindt zich in de ondergrond een grote zoetwaterbel. Door de gevarieerde
hoogteligging in de duinen, bestaan allerlei lokale grondwatersystemen. Zandverstuivingen wisselen
zich daarbij af met bijvoorbeeld natte duinvalleien. Deze diversiteit in hoogte en droogte vertaalt zich in
een enorme diversiteit aan habitattypen.
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Figuur 12 Schematische weergave hydrologische situatie waddeneiland (bron: Vitens)

Menselijke ingrepen hebben de natuurlijke hydrologie behoorlijk beïnvloed. Ook dat is terug te zien in
Figuur 11 en Figuur 12. Een opsomming van beïnvloedende situaties:
 Peilbeheer en ontwatering in de polder: Freatisch grondwater zijgt in de duinen naar de
ondergrond. In de natuurlijke situatie kwelt dit grondwater deels in de binnenduinrand, deels in de
polder naar de oppervlakte. Door de landbouwkundige ontwatering zijgt ook een groter deel van
het grondwater in de binnenduinrand naar de polder;
 Grondwateronttrekking voor drinkwaterwinning;
 Verdamping door de aangeplante naaldbossen;
 Beperkte infiltratie onder het dorp: onder het grootste deel van het dorp ligt een gemengd
rioleringsysteem, dat zowel vuilwater als hemelwater afvoert;
 Ontwatering campings en recreatieparken.
Regionale watersystemen op Ameland
Op Ameland is een aantal regionale watersystemen te onderscheiden. De watersysteemanalyse
maakt onderscheid in een drietal fysisch-geografisch deelgebieden:
 Deelgebied Hollum-Ballum: het westelijke deel van het eiland tot aan de Ballumerbocht;
 Deelgebied Nes-Buren, vanaf de Ballumerbocht tot aan de Kooiduinen;
 Deelgebied Zoute Weide - het Oerd: het oostelijke deel vanaf de Kooiduinen.
Voor het watergebiedsplan zijn met name de deelgebieden en watersystemen interessant, die direct
wateropgaven met zich meebrengen voor het waterschap. Ofwel, daar waar een
oppervlaktewatersysteem zodanig invloed heeft op grondwaterstanden, dat één of meerdere functies
onvoldoende bediend wordt (te hoge of te lage grondwaterstanden en de grondwaterkwaliteit). Dat is
vooral van toepassing in het poldergebieden en een randzone van het duingebied ten noorden van de
dorpen en de polders. Hoofdstuk 4 beschrijft in hoeverre momenteel het (grond)watersysteem
momenteel de functies op Ameland bedient.
Grondwaterregime op Ameland
In de Watersysteemanalyse wordt de grondwatersituatie uitgebreid belicht. Deze is gebaseerd op de
Gt-kaarten (STIBOKA, 1986. Bodemkaart van Nederland 1:50.000) en de GD-kartering die Wetterskip
Fryslân heeft aangeleverd. Van het relatief geringe aantal peilbuizen op Ameland zijn de meetreeksen
eveneens meegenomen in de Watersysteemanalyse.
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Nabij Hollum-Ballum liggen de hoogste grondwaterstanden nabij de Lange Duinen ten noorden van de
Jan Roepeheide en in het duingebied van Nes-Buren ten noorden van de Bramerduinen. De hoogste
grondwaterstanden variëren van NAP +2,00 m tot NAP + 3,00 m.
Lokaal is door hoogteverschillen en kleilagen in de ondergrond veel variatie in de grondwaterstanden
en grondwaterstromingen (kwel- en wegzijging). Enkele kenmerkende en opvallende kenmerken van
het grondwatersysteem op Ameland zijn:
 De grondwaterstanden in de duingebieden zijn relatief laag ten opzichte van de andere
Waddeneilanden, terwijl de fluctuatie binnen het jaar gering is. Grotendeels wordt dit veroorzaakt
door de hydrogeologische opbouw van het holocene zandpakket;
 Ontbreken van een eilanddekkend grondwatermodel;
 Ontbrekende gegevens over grondwaterstanden in het oostelijke deel van Ameland (kooiduinen,
het Oerd), bestaande uit een afwisseling van slenken en ruggen;
 De grondwaterstanden zakken in droge zomers diep weg, vooral in de duinen en de
binnenduinrand;
 De polders hebben ’s winters hoge grondwaterstanden. In extreem natte perioden kan dit langs de
dijk tot 10 - 20 cm beneden maaiveld oplopen;
 Relatief hoge grondwaterstanden in natte winters, in enkele delen van dorpen. Dat is met name
het geval aan de rand van Ballum en op het zomerhuisjesterrein van Boomhiemke ten noorden
van Hollum. Er zijn situaties bekend waar dit leidt tot incidenteel water in de kelder of kruipruimte.
Vooral de situatie in Ballum is voldoende verbeterd door een afwaterend slootje te vergroten en de
status van hoofdwatergang te geven. De zuidoostkant van Ballum is nog een aandachtspunt met
een vergelijkbaar knelpunt.
Kwaliteit ondiepe grondwater
Het grondwater op Ameland bestaat uit geïnfiltreerde neerslag. In de duinvalleien, slenken,
binnenduinrand en in de polders komt dit grondwater in de vorm van kwel naar de bovengrond. Twee
kwaliteitsaspecten zijn daarbij interessant: zout- en kalkgehalte.
Kalkhoudendheid
Op het eiland is een grote verscheidenheid aan kalkhoudendheid, veelal samenhangend met de
oudheid van de ondergrond. De oude duincomplexen en de polder hebben een kalkarme ondergrond.
De nieuwe duincomplexen zijn erg kalkrijk. Het grondwater in vochtige duinvalleien is kalkhoudend
door óf de kalkhoudendheid van de ondergrond, óf aangeleverd door kalkrijk grondwater (kwelwater).
Een aantal habitattypen waarvoor op Ameland instandhoudings- of verbeterdoelstellingen gelden is
afhankelijk van een kalkrijke bodem en grondwater. In de watersysteemanalyse is nader uiteengezet
welke habitattypen in welke deelgebieden moeten worden behouden en / of versterkt. Kalkrijke
habitattypen zijn Grijze duinen (Natura 2000-code H2130-A) en Vochtige duinvalleien (H2190-B).
Zoetzout verdeling
Op Figuur 13 is het zoetzout grensvlak in de ondergrond van Ameland te zien. Daaruit zijn de volgende
conclusies af te leiden:
 Er is een drietal zoetwaterbellen te onderscheiden: duingebied van Hollum-Ballum, van Nes-Buren
en het duingebied van het Oerd;
 Een zone met brak grondwater is te vinden op geringe diepte langs het Noordzeestrand;
 De zone met brak water is verder beperkt tot enkele gebieden ten zuidwesten van Hollum en ten
westen en zuidoosten van Ballum.
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Figuur 13 ligging zoet-zout grensvlak, met in grijs de brakwaterzones (bron: watersysteemanalyse)

2.4.2.
Oppervlaktewater
Waterkwantiteit
In Figuur 11 en bijlage 3 (watersysteemkaart). is het watersysteem weergegeven. Op deze figuur staan
alleen het watersysteem van de polders, omdat daar het peilbeheer is vastgelegd in een peilbesluit.
Het duingebied, de kwelders en slenken vallen buiten dit peilbesluit. Deze waterpeilen wijken
enigszins af van de waterpeilen die in de werkelijkheid worden gehanteerd. De werkelijk gehanteerde
waterpeilen staan op de kaart in bijlage 3 (gewenste peilenkaart).
Polders
Het watersysteem in de polders bestaat uit een aantal sloten met meerdere vaste en bedienbare
stuwen en inlaatconstructies waarmee het Wetterskip het waterpeil stuurt. In situaties met
wateroverschot stroomt het water onder vrij verval, via een drietal spuiduikers naar de Waddenzee. De
polder Hollum-Ballum loost via de Skutehôn. De Polder Nes-Buren via de duikers bij de Slenk en de
Spieringsloot, beide staan in open verbinding met elkaar door de dijksloot. De 3 uitwateringsduikers
zijn handbediend.
Aanvoer van water is niet mogelijk. Het water in de sloten is deels hemelwater en deels kwelwater
vanuit de duinen. Door de hoogteligging van de polder is er nauwelijks een kwelstroom onder de
polderdijk, vanuit de Waddenzee naar de polder. Andersom vindt er wel een lichte wegzijging plaats
van grondwater vanuit de polder naar de Waddenzee.
In bijlage 4 staat de drooglegging in de polders weergegeven bij zomer- en winterpeil, gebaseerd op
de actuele en werkelijk gehanteerde waterpeilen. Op de kaarten zijn grote verschillen in drooglegging
te zien, als gevolg van de geaccidenteerdheid van het maaiveld. In paragraaf 6.1. is nader ingegaan
op de drooglegging: waar is het te nat en waar is het te droog.
Bovenal geldt dat de drooglegging in de zomer niet vaak zo is als op kaart staat aangegeven. Daar
waar mogelijk stuwt het waterschap het waterpeil in het voorjaar en in de zomer op om een voorraad
te hebben voor droge perioden. De waterpeilen op het eiland zijn regenwatergestuurd. Er kan niet
zoals op de vaste wal water worden aangevoerd. In de gemiddelde zomerperiode zakt het waterpeil
onder streefpeil. De drooglegging is in die perioden groter dan in bijlage 4 is aangegeven.
Oppervlaktewater binnen de bebouwde kom
In de dorpen lagen in het verleden meer sloten, onder andere langs wegen. In de loop van de tijd zijn
deze verdwenen. In de nieuwbouwplannen van de afgelopen decennia zijn nieuwe sloten aangelegd
en in enkele situaties een gescheiden rioleringsstelsel. In de overige delen van de dorpen infiltreert
het hemelwater via tuinen en openbaar groen, en wordt water via het gemengde rioleringsstelsel naar
de rioolwaterzuivering afgevoerd. Dit gemengde stelsel heeft op meerdere plaatsen rondom de dorpen
een overstortlocatie in het poldersysteem.
Overig “peilbeheer”
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Op een tweetal plaatsen op Ameland stuurt het waterschap het waterpeil met behulp van een
gemaaltje. Deze operationele taak is in 2011 overgenomen van de gemeente. De formele overdracht
vindt in 2012 plaats.
- Onderbemaling van de Vleijen: Het zwemwater van de Vleijen wordt bemalen en vormt zo feitelijk
een onderbemaling. In het kader van de overdracht hebben waterschap en gemeente bekeken of
het gemaaltje ook opgeheven kan worden. Dat is niet mogelijk, omdat daarvoor een peilverhoging
in de plas nodig is, of een peilverlaging aan de benedenstroomse zijde. Door peilverhoging komen
speeltoestellen en de beschoeiing onder water. Benedenstroomse peilverlaging is niet mogelijk,
omdat daarmee dobbes droog komen te staan.
- Bemaling van de Katteplas: In de Katteplas, de plas ten noordwesten van Nes, wordt eveneens
onderbemalen. Het gemaal is in het verleden noodzakelijk geworden, doordat voor de aanleg van
kabels en leidingen sloten gedempt zijn. De daardoor ontstane lange verbinding met duikers van
kleine diameter, was te lang om onder vrij verval te kunnen blijven lozen. Het bovenstroomse
gebied - "de vlakte van Polet" - is een laagte ten opzichte van de omgeving. Dit zijn graslanden, in
eigendom bij Staatsbosbeheer en in gebruik door particulieren. Deze graslanden worden
begraasd door paarden. De directe omgeving van de Katteplas maakt deel uit van het Natura
2000 gebied. Voor dat gebied gelden onder andere verbeterdoelstellingen voor Natte Heide.
Waterkwaliteit
Polders
De biologische waterkwaliteit in de polders Hollum-Ballum en Nes-Buren is matig, als gevolg van de
aanwezigheid van algen en de afwezigheid van waterplanten en macrofauna. Vismigratie van en naar
de Waddenzee is niet mogelijk, behoudens door kieren in de afsluiters van uitwateringsduikers. Het
Wetterskip gaat er daarom vanuit dat ook de visstand in de polderwateren matig is. Het onderhoud en
de inrichting van de poldersloten is met name gericht op het jaarlijks schonen, om de waterafvoer te
waarborgen. Om aan de KRW doelstellingen te voldoen moet de vismigratiemogelijkheden verbeteren
voor met name aal, driedoornige stekelbaars en spiering. Tevens heeft het Wetterskip de opgave om
natuurvriendelijke oevers aan te leggen en te streven naar gedifferentieerd onderhoud.
De chemische waterkwaliteit is eveneens niet optimaal in de poldersloten. Het zuurstofgehalte is op
diverse plekken te laag. In de Lange Duinen Noord is het zuurstofgehalte zo laag dat de situatie hier
slecht genoemd kan worden. Het zoutgehalte is op enkele lage delen nabij de Waddendijk in het
westelijk poldergebied hoog: de Uithoek, de Vogelpolle en de dijksloot bij Oostergrie en Westergrie
(boven de 1000 mg/l). In het oostelijk poldergebied zijn de zoutgehaltes veel lager (in de polders van
Nes, Lange Duinen Noord en in de Noordkeeg.
De verwachting is dat het zoutgehalte als gevolg van autonome ontwikkelingen (zeespiegelstijging) zal
toenemen, vooral in de lagere delen van de polder.
Vanuit de Kaderrichtlijn Water heeft het waterschap geen opgave om het zoutgehalte te verlagen of te
verhogen. Verlagen is niet mogelijk bij gebrek aan doorspoel- en aanvoermogelijkheden, en
peilverhoging is voor de landbouw onacceptabel (wateroverlast). Verhoging van het zoutgehalte is
strijdig met de functie en het grondgebruik van de polders.
Overig waterkwaliteit
De Vleijen is een door de Provincie aangewezen zwemwaterplek. De waterkwaliteit moet om die
reden voldoen aan de normen die gesteld zijn in de Europese Zwemwaterrichtlijn. Het zwemwater van
de Vleijen staat in verbinding met een hoofdwater, waarbij sprake is van een onderbemaling dat enige
waterstroming veroorzaakt. De waterkwaliteit is goed, onder andere vanwege een erg laag
nutriëntengehalte. In 2010 en 2012 is de plas gebaggerd. In de afgelopen jaren is er tweemaal
overlast door blauwalg geweest. Dit was in het voorjaar van 2010 en in het voorjaar van 2012,
waarschijnlijk als gevolg van de combinatie baggerwerkzaamheden, een onderbemaling en een droog
voorjaar.
In enkele (toekomstige) hoofdwatergangen nabij de dorpen lozen in natte perioden riooloverstorten
ongezuiverd water. In de OAS-studie die aanstaande is (zie voor uitleg paragraaf 6.1, en onderdeel
Waterplan (hoofdstuk 9)) zoeken waterschap en gemeente naar kostenefficiënte maatregelen om daar
waar mogelijk overstorten te saneren of minder vaak en minder veel water te lozen.
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2.5.

Autonome en nieuwe ontwikkelingen

Met name Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Vitens hebben de komende jaren enkele projecten of
nadere onderzoeken gepland. Gezien de beperkte invloeden die deze ontwikkelingen hebben op de
taken en verantwoordelijkheden van het waterschap, zijn deze in het watergebiedsplan niet nader
uitgewerkt. In de Watersysteemanalyse en het Beheerplan Natura 2000 staan deze nader
beschreven.
Hieronder volgt een opsomming van ontwikkelingen die een raakvlak hebben met waterbeheer.
Tevens is in deze paragraaf stilgestaan bij de autonome ontwikkelingen binnen de landbouw op
Ameland.
Kleinschalig duinherstel
De grijze duinen van Ameland worden door struiken en grassen overwoekerd door een teveel aan
stikstof, te weinig winddynamiek en vermindering van begrazing door koeien en konijnen, waardoor de
karakteristieke planten en dieren verdwijnen. It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en De Vennoot werken
samen aan 6 projecten voor kleinschalig duinherstel. De uitvoering van 4 projecten, daar is
Staatsbosbeheer mee gestart. De andere 2 projecten zijn in september 2011 van start gegaan: herstel
van het Oerdswater en herstel van de duinvalleien tussen paal 17 en 21.
Het Oerdswater: Het gebied wordt op drie vergraste plaatsen geplagd, waardoor de typische
duinplanten weer de kans krijgen om te groeien. Ook ontstaan er kale open stukken waardoor het
zand kan opstuiven. De plassen worden op drie plekken uitgegraven, zodat het vee er weer kan
drinken.
Duinvalleien tussen paal 17 en 21: Hier krijgt de wind weer vrij spel door 20 kleinere kerven in de
voorste duinenrij te maken. Door uitslijting van de wind worden deze in de loop van de tijd steeds
groter. Tussen de kleine kerven wordt ook een grote kerf gemaakt, zodat het zand direct naar de
achterliggende grijze duinen doorstuift, Daarnaast wordt op vijf plekken zand van de duintoppen
richting het strand geschoven. Zo verdwijnt het helmgras en krijgt de wind nog meer grip op de duinen.

(Foto: H. de Vries, IFG)

Afsluitbare doorgang in de stuifdijk
Om de dynamiek in de duinen te verhogen heeft Vereniging It Fryske Gea het idee geopperd om een
gat in de Kooioerdstuifdijk te maken. In 2007 is het plan ingediend bij het Waddenfonds, maar
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vanwege onvoldoende lokale draagvlak is het plan afgewezen. Bovendien wordt de dijk gezien als
een cultuurhistorische waarde op het eiland.
Als alternatief heeft Vereniging It Fryske Gea het plan uitgewerkt om een doorgang door de stuifdijk te
creëren met een (zo nodig afsluitbare) duiker. Dus geen "gat". Daarmee kan volledig gecontroleerd
overtollig zout water vanuit de valleien aan de noordkant van de stuifdijk naar de zuidkant stromen, op
de kwelder van het Nieuwlandsrijd, via de Oerdsloot.
Omdat ook hier momenteel onvoldoende draagvlak voor is, onder andere bij de Vennootschap,
hebben Vereniging It Fryske Gea en de opstellers van het beheerplan Natura 2000 besloten in het
eerste beheerplan dit idee alleen als "wens" op te nemen.
Drinkwaterwinning
De huidige grondwaterwinningen in de duingebieden te Hollum en Buren zijn kleinschalig (ieder
3
100.000 m /jaar) en hebben een beperkt invloedsgebied (zie Figuur 11). Het invloedsgebied van de
winning van Hollum raakt aan het natuurgebied van de Lange Duinen. Binnen het invloedsgebied van
de winning van Buren liggen nauwelijks waardevolle grondwatergebonden vegetaties.
Cradle to cradle
Wetterskip Fryslân, Vitens, Provincie Fryslân, gemeente Ameland en enkele andere gemeenten
hebben zich aangesloten bij het project Cradle to Cradle-Islands (C2C). Dit project heeft de
doelstelling dat een aantal waddeneilanden uiterlijk in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van
water (drinkwater en waterketen) en energie. Op Ameland zijn er vooral kansen op het gebied van
biovergisting bij de landbouw, zonne-energie, een duurzame inrichting van nieuwbouwplannen en het
hergebruik van het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Schaalvergroting in de landbouw
Een belangrijke trend in de landbouw, ook op Ameland, is de schaalvergroting. Voor de
bedrijfsvoering van een vitaal landbouwbedrijf, nu en in de toekomst, is het van belang dat een bedrijf
kan doorgroeien. Van directe invloed op het watersysteem zijn de vergrote erven, gebouwen en vooral
grote(re) kavels. Per situatie en groeiend bedrijf maakt het waterschap, middels een watervergunning,
afspraken met de betreffende agrariër over het compenseren van toegenomen verharding en het
dempen en graven van sloten. Uitgangspunt is een goed werkend en toekomstbestendig
watersysteem. Als de groei van een bedrijf op een juiste manier wordt ingepast in het watersysteem,
dan is het waterbeheer geen belemmering in te houden voor schaalvergroting. Elke afzonderlijke
verandering in de bedrijfssituatie mag geen verslechtering van het watersysteem met zich
meebrengen.
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3.

Voldoende water

Voor het thema Voldoende water is voor drie verschillende omstandigheden onderzocht of er
knelpunten in het gebied ontstaan

normale omstandigheden,

erg natte omstandigheden,

erg droge omstandigheden.
Voor deze knelpunten is onderzocht wat de oorzaken zijn, of het een taak van het waterschap is om
ze op te lossen en of er haalbare en betaalbare maatregelen mogelijk zijn. De aldus bepaalde
maatregelen worden in de komende jaren uitgevoerd door het waterschap. De meeste maatregelen
moeten daarvoor eerst nog verder worden uitgewerkt. Het watergebiedsplan beslaat een groot gebied
waardoor de maatregelen niet in één keer tot in detail zijn te bepalen. Dit wordt gedaan in
vervolgprojecten voor kleinere gebieden. De grondeigenaren en andere belanghebbenden worden bij
de verdere uitwerking van de maatregelen betrokken.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de knelpunten zijn bepaald voor het thema Voldoende water; in
hoofdstuk 4 volgt het thema Schoon water. In hoofdstuk 5 wordt kort stil gestaan bij het thema
Waterveiligheid waarna in hoofdstuk 6 per watersysteem alle knelpunten en maatregelen worden
behandeld. Hierdoor wordt de samenhang tussen de verschillende knelpunten duidelijk. Ook kunnen
maatregelen op elkaar worden afgestemd zodat ze elkaar versterken.

3.1.

Normale omstandigheden

Doelrealisatie landbouw
Voor de situatie onder normale omstandigheden is onderzocht of de grondwaterstanden goed zijn
afgestemd op het bestaande grondgebruik. Er is onderscheid gemaakt in landbouw en natuur. Voor
landbouw is sprake van een knelpunt als de doelrealisatie (zie tekstkader) kleiner is dan 70%. De
grondwaterstanden wijken dan te veel af van de optimale grondwaterstanden voor gewasproductie.
Voor natuur wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke doelrealisatie. Als de maximale doelrealisatie
niet wordt gehaald, wordt onderzocht of haalbare en betaalbare verbetermaatregelen mogelijk zijn,
waaronder mogelijke peilwijzigingen. Op deze manier wordt het Gewenste peilbeheer bepaald dat de
basis is voor het nieuwe peilbesluit.
In dit watergebiedsplan heeft geen bepaling van de doelrealisatie plaatsgevonden, maar een
drooglegginganalyse. Als 90% van het peilvak voldoet aan de gewenste drooglegging, dan is het
waterpeil op een gewenst niveau.
De polders Hollum-Ballum en Nes-Buren hebben een ondergrond van leemarm en zwak lemig fijn
zand. Over het algemeen hanteert het Wetterskip voor grasland op zandgronden een drooglegging
van ongeveer 60 tot 80 cm beneden maaiveld, bij zomerpeil. Deze norm heeft het Wetterskip afgeleid
van de Helptabellen uit Waternood en zijn derhalve vergelijkbaar aan de gewenste doelrealisatie.
Voor situaties waar verdroginggevoelige natuur grenst aan een landbouwgebied, zoals bij de polders
Hollum-Ballum en Nes-Buren, hebben Wetterskip en Provincie in het Waterhuishoudingsplan en
Waterbeheerplan aanvullend beleid geformuleerd. Dat beleid komt erop neer dat als het voor het
natuurgebied van groot belang is om grondwaterstanden te verhogen, het waterpeil in het
landbouwgebied zodanig omhoog kan, dat nog “goed geboerd” kan worden.
Dat de polders Hollum-Ballum en Nes-Buren beheersgebied zijn, met een nevenfunctie “natuur”, kan
een reden zijn voor het Wetterskip en de Provincie om te besluiten niet aan de droogleggingnormen te
voldoen, als dat noodzakelijk is om EHS- en natura 2000 doelstellingen te halen. Ook in de rest van
de polder kunnen, als het vanwege weidevogelbeheer nodig is, op vrijwillige basis peilen worden
verhoogd daarbij uiteraard rekening houdend met andere belangen (bebouwing, recreatie).
In algemene zin kan worden gezegd dat de doelrealisatie landbouw in orde is voor de polders van
Ameland, op basis van de droogleggingsituatie. (zie de kaarten in bijlage 4). Hier wordt nader op
ingegaan in paragraaf 6.1.

Blad 22 van 82

131016-watergebiedsplan ameland_def.doc

Wat is doelrealisatie?
Doelrealisatie is de maat om te meten of de grondwaterstanden goed zijn afgestemd op het
grondgebruik.
Doelrealisatie voor de functie landbouw is de mate waarin de optimale gewasopbrengst wordt bereikt.
Deze mate wordt uitgedrukt in een percentage. Hierbij is 100% de maximale (theoretische)
gewasopbrengst waarbij geen enkele sprake is van nat- en droogteschade. Deze doelrealisatie wordt
alleen in theorie bereikt onder optimale hydrologische en bodemkundige omstandigheden. In de praktijk
is onder goede veldomstandigheden een doelrealisatie van 80% of meer te halen.
Het waterschap beoordeelt de doelrealisatie van landbouw als volgt:

als de doelrealisatie kleiner is dan 70%, is sprake van een knelpunt en wordt onderzocht of de
doelrealisatie kan worden verbeterd;

als de doelrealisatie tussen 70 en 80% ligt, wordt onderzocht of de doelrealisatie met relatief
eenvoudige maatregelen kan worden verbeterd;
 als de doelrealisatie 80% of meer is, voldoen de grondwaterstanden voor het betreffende
grondgebruik. Het actuele peilbeheer is dan het Gewenste Peilbeheer.
Doelrealisatie voor de functie natuur is de mate waarin de natuurdoelen worden bereikt. De natuurdoelen
zijn door de provincie bepaald en voor de Natura 2000 gebieden ook door Brussel. Bij 100%
doelrealisatie worden de natuurdoelen maximaal bereikt. Bij een doelrealisatie lager dan 100% wordt in
principe altijd onderzocht of dit kan worden verbeterd met waterhuishoudkundige maatregelen maar ook
hiervoor geldt dat de maatregelen kosteneffectief moeten zijn. Mocht (voldoende) verbetering voor de
natuur niet met kosteneffectieve maatregelen haalbaar zijn, of teveel negatieve invloed hebben op
omliggende functies, dan zal het waterschap aan de Provincie adviseren om functies of
natuurdoelstellingen te heroverwegen.
De doelrealisaties voor landbouw en natuur worden berekend met computermodellen. De resul taten
worden daarna gecontroleerd en aangevuld door mensen met kennis van het gebied.

Doelrealisatie natuur
In paragraaf 1.5 is beschreven op welke wijze op Ameland het gewenste peilbeheer is bepaald. In de
Watersysteemanalyse is beschreven hoe het watersysteem functioneert en waar het watersysteem de
huidige functies en bijbehorende doelstellingen wel of niet voldoende bedient. Daarin wordt met name
de verdrogingproblematiek belicht van enkele deelgebieden, waar met oppervlaktewaterbeheer
verbeteringen zijn aan te brengen.
Voor de natuur is in de Watersysteemanalyse geen aanvullende modellering gedaan, ten behoeve
van een analyse met Waternood. Aan de hand van GxG-kaarten en expert judgement is in de
Watersysteemanalyse onderzocht of de lokale hydrologie de juiste randvoorwaarden levert voor de
door de Provincie vastgestelde natuurdoeltypen en de in het Beheerplan Natura 2000 aangewezen
habitattypen. Voor dat onderzoek is geen aanvullende modellering gedaan en geen
(waternood)analyse aan de hand van hydrologische randvoorwaarden. Beschrijvenderwijs is
aangegeven waar zich mogelijk knelpunten en verbeteringsmogelijkheden bevinden. Om die reden is
in het watergebiedsplan en het beheerplan beschreven enkele concrete maatregelen opgenomen die
noodzakelijk zijn voor het bedienen van de habitattypen. En daarnaast zijn het veelal nadere
onderzoeken (monitoring) die uitgevoerd moeten worden voordat concrete maatregelen zijn te
benoemen. Vanuit de waterhuishouding neemt het Wetterskip daarmee zijn verantwoordelijkheid en
zijn de randvoorwaarden vanuit oppervlaktewaterbeheer voldoende ingevuld.
In de Watersysteemanalyse staat beschreven welke natuurdoeltypen nagestreefd worden op Ameland
en welke hydrologische randvoorwaarden daarbij horen, zowel qua (grond)waterkwantiteit, als kwaliteit. Daarbij wordt op Ameland onderscheid gemaakt in 2 typen natuur:
a. Natura 2000: binnen het begrensde gebied is een aantal instandhoudingdoelen in de vorm
van habitattypen aangewezen. Bij deze doelen horen hydrologische randvoorwaarden. In de
Watersysteemanalyse is aangegeven welke habitattypen nagestreefd en eventueel verbeterd
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moeten worden. Vervolgens is beschreven, mede aan de hand van grondwatergegevens,
waar zich (mogelijk) knelpunten bevinden;
b. Overige natuur: Naast de N2000 instandhoudingdoelen heeft de Provincie Fryslân
natuurdoeltypen vastgesteld voor de gebieden met de functie "Natuur". Net als voor de
habitattypen zijn ook daarvoor hydrologische randvoorwaarden bekend.
De belangrijkste gebieden waar een duidelijke relatie ligt met grond- en oppervlaktewaterbeheer en
verdroging, oftewel het actieve kwantiteitsbeheer van het waterschap, zijn:
 het noordelijke deel van het huisjesterrein Boomhiemke, nabij Jan Roepeheide (west);
 de landbouwenclave ten oosten van Jan Roepeheide-oost;
 de randzone binnenduinrand ten noorden van het vliegveld;
 Roosduinen-oost;
 het slenkensysteem Noordkeeg;
 de Katteplas.
In paragraaf 6.2 is voor deze natuurgebieden aangegeven waar instandhoudingsdoelen liggen, welke
dat zijn en welke opgave er ligt. Tevens is benoemd of er voor de doelstellingen een sense of urgency
geldt.
Knelpunten in het waterbeheer
Naast de grondwaterstanden is voor de normale omstandigheden ook onderzocht of het watersysteem
goed functioneert. Hiervoor is aan de rayonbeheerder van Wetterskip Fryslân gevraagd of er
knelpunten zijn. Verder zijn in de overleggen met de klankbordgroep, de adviescommissie Integraal
Waterbeheer Ameland en bij de streekbijeenkomst ook knelpunten genoemd. De geconstateerde
knelpunten in het waterbeheer worden besproken per watersysteem in paragraaf 6.1.

3.2.

Erg natte omstandigheden

In perioden met veel neerslag kan er zoveel regen vallen dat de sloten dit niet meer kunnen
verwerken. Land dat langs de sloten ligt kan dan tijdelijk onder water lopen. Deze vorm van
wateroverlast wordt regionale wateroverlast genoemd. Het is de taak van het waterschap om deze
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Landelijk is afgesproken dat een bepaalde mate van
wateroverlast geaccepteerd moet worden omdat het gewoon te duur is om alle wateroverlast te
voorkomen. De kosten van het voorkomen van wateroverlast moeten in een redelijke verhouding
staan tot de schade die de wateroverlast veroorzaakt. Er zijn daarom normen voor regionale
wateroverlast afgesproken. De provincie Fryslân heeft deze vastgelegd in het provinciale
Waterhuishoudingsplan. Bij het bepalen van de normen is rekening gehouden met de omvang van de
schade die wateroverlast kan veroorzaken. Hoe groter de mogelijke schade, des te strenger de norm.
Hierdoor is bijvoorbeeld de norm voor bebouwd gebied veel strenger dan voor grasland. Dit is te zien
in onderstaande tabel.
Van een gebied met dit type
grondgebruik
grasland
maïs
akkerbouw en overige
landbouw
bebouwd gebied
natuur

mag bij een extreem natte situatie
die gemiddeld 1 keer per x jaar
voorkomt
1 keer per 10 jaar
1 keer per 25 jaar

niet meer dan x % van het
gebied onder water lopen.
5%
5%

1 keer per 50 jaar

1%

1 keer per 100 jaar
n.v.t.

0%
n.v.t.

Ter illustratie een voorbeeld voor een peilgebied van 50 ha. Als voor dit peilgebied de grasland-norm
geldt, mag bij een extreem natte situatie die gemiddeld 1 keer per 10 jaar voorkomt, niet meer dan 5%
van het oppervlak onder water lopen, dus niet meer dan 2,5 ha. Dit is de mate van wateroverlast die
moet worden geaccepteerd volgens de afgesproken norm. Als bij deze extreem natte situatie een
groter oppervlak dan 2,5 ha onder water loopt, voldoet het gebied niet aan de norm. Er is dan sprake
van een knelpunt en in het watergebiedsplan wordt onderzocht of het oppervlak dat onder water loopt,
kan worden teruggebracht tot 2,5 ha. Het te veel aan water, een bepaald aantal kubieke meters, wordt
de wateropgave voor regionale wateroverlast genoemd. Hoe groter het knelpunt, des te groter is de
wateropgave.
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Voor het hele gebied is onderzocht of het voldoet aan de provinciale normen voor regionale
wateroverlast. De toekenning van de normering per peilgebied in het plangebied is gebaseerd op het
aanwezige grondgebruik. Hierbij is beoordeeld wat het overwegende grondgebruik is en tevens welk
grondgebruik zich ter plaatse van de laagste delen bevindt. Dit zijn de delen waar de kans op
onderlopen het grootst is. De gebiedsnormenkaart met het resultaat is bijlage 2 van het
watergebiedsplan.
Maatregelen om wateroverlast te voorkomen op de waddeneilanden
Begin 2006 is in opdracht van Wetterskip Fryslân onderzoek gedaan naar wateroverlast op de eilanden
Schiermonnikoog en Ameland. De poldersystemen zijn getoetst aan de werknormen uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW), voor de huidige situatie en de verwachte klimaatomstandigheden in 2030
en 2100. De uitkomsten zijn gepresenteerd in de vorm van waterrisicokaarten. Tevens is de orde van
grootte aangegeven van maatregelen die nu wateroverlast oplossen en in de toekomst wateroverlast
voorkomen.
De modelschematisatie is destijds opgebouwd met veel aannames: er kon niet beschikt worden over de
geometrie van de watergangen, voor de doorlatendheid van de bodem moesten aannames gedaan
worden en er waren geen meetgegevens beschikbaar om het model te calibreren. Daarom gaven de
resultaten een globaal beeld van waar overlast zou kunnen ontstaan. Deze zijn minder geschikt voor
detailuitwerking. De kaartresultaten zijn dan ook niet gepresenteerd in dit Watergebiedsplan. Het
Watergebiedsplan geeft vooral de knelpunten weer die blijken uit het beheerdersoordeel van het
waterschap, en de afstemmingsoverleggen met vertegenwoordigers van de LTO Ameland.
In deze paragraaf staat beschreven hoe te werk is gegaan. In paragraaf 6.1 staat welke knelpunten
geconstateerd zijn en welke maatregelen nodig zijn.

Vervolgens is onderzocht of het watersysteem in het plangebied voldoet aan deze toegekende
normen voor regionale wateroverlast. Daaruit blijkt dat in extreem natte situaties het watersysteem niet
overal aan de gebiedsnormen (paragraaf 8.1) voldoet. In paragraaf 6.1 staat beschreven waar de
knelpunten zich bevinden, en vooral: hoe het Wetterskip deze op gaat lossen. Na uitvoering van alle in
paragraaf 6.1 genoemde maatregelen voldoen de watersystemen op Ameland aan de
gebiedsnormen.

3.3.

Erg droge omstandigheden

In erg droge omstandigheden, na een lange periode zonder regen, kan een tekort aan
oppervlaktewater optreden. Hierdoor dalen grondwaterstanden en kan er te weinig water zijn voor
peilhandhaving. Zowel de landbouw als de natuur ondervinden op dat moment problemen.
Op de vaste wal zijn voor extreme droogtesituaties landelijke en regionale verdringingsreeksen
uitgewerkt. Dat is zinvol omdat ook in die omstandigheden beperkte wateraanvoer gestuurd kan
worden naar prioritaire situaties en locaties. Op Ameland is geen wateraanvoer mogelijk. Daarom is dit
item in dit watergebiedsplan niet verder uitgewerkt.
Voor dit watergebiedsplan is onderzocht of er maatregelen nodig zijn en mogelijk zijn om de negatieve
gevolgen van extreem droge situaties zoveel mogelijk te beperken. In de paragraven 6.1 en 6.2 staan
deze uitgewerkt. Op Ameland zijn compenserende en preventieve maatregelen beperkt. Wel kan beter
op calamiteiten worden ingespeeld (bluswaterplan).
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4.

Schoon water

Op Ameland moet de waterkwaliteit worden verbeterd om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW). Het doel van de KRW is om de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in
de Europese Unie te beschermen en te verbeteren. De maatregelen hiervoor zijn op hoofdlijnen
bepaald in 2007 en 2008. De maatregelen moeten in principe in 2015 zijn uitgevoerd maar uitstel tot
uiterlijk 2026 is mogelijk.
Op Ameland zijn vier watergangen aangewezen als waterlichaam, met de kwalificatie "Polder eilanden
- zwak brakke wateren". Het gaat hier om de watergangen Lijesloot, Oosterwijdesloot, Langesloot/
Skutehôn en de Skipsloot/ Bargekop. In Figuur 14 is het waterlichaam aangegeven.

Figuur 14: KRW waterlichaam op Ameland (grijze lijn aan zuidkant van Ameland)

Chemische en ecologische toestand
De biologische waterkwaliteit in de polders Hollum-Ballum en Nes-Buren is matig. Paragraaf 6.1 gaat
hier nader op in. Verder is vismigratie van en naar de Waddenzee te beperkt mogelijk en is de
inrichting en het onderhoud van watergangen onvoldoende natuurvriendelijk.
De chemische waterkwaliteit is eveneens niet optimaal in de poldersloten. Het zuurstofgehalte is op
diverse plekken te laag en in de Lange Duinen noord zelfs erg slecht.
Vanwege de landbouwkundige functie van de polders is geen aanvullende opgave geformuleerd met
betrekking tot het zoutgehalte in de polderwateren.
KRW opgave
Om te voldoen aan de KRW doelen is het nodig om inrichtingsmaatregelen te treffen. Brongerichte
maatregelen hebben beperkt effect, omdat er slechts enkele diffuse bronnen zijn. Beheer- en
onderhoudsmaatregelen (peilbeheer en slootonderhoud) zijn met de huidige dimensionering van de
sloten en de beperkingen van een eiland (ontbreken van aanvoermogelijkheden) nauwelijks te
veranderen. Om die reden zijn inrichtingsmaatregelen vereist.
De KRW-opgave op Ameland is onderdeel van de totale wateropgave op de waddeneilanden
Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. De opgave aan natuurvriendelijke oevers voor het
waterlichaam (de dijksloten op de 3 eilanden) is in totaal 2 hectare, waarvan voor 2016 1,3 hectare
moet zijn gerealiseerd. Aanvullend daarop is een opgave vastgesteld in combinatie met uitbreiding
van waterberging in de polders. Deze is voor de 3 eilanden in totaal 10 hectare, waarvan voor 2016 5
hectare gerealiseerd moet zijn. In dit watergebiedsplan zijn alleen de maatregelen meegenomen die
het Wetterskip voor 2016 moet treffen. Op het ene waddeneiland is meer noodzaak voor uitbreiding
van waterberging dan op het andere eiland. De KRW opgave is naar rato verdeeld tussen de polders
op de 3 eilanden.
Natuurvriendelijke oevers
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Om de waterkwaliteit te verbeteren legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan. Het is één van
de belangrijkste maatregelen om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Voor een natuurvriendelijke
oever wordt een watergang verbreed met een ondiep gedeelte (van 20 tot 50 cm diep) waarin
waterplanten, vissen en andere waterdiertjes zich goed kunnen ontwikkelen. De breedte is afhankelijk
van de beschikbare ruimte. Het waterschap streeft naar oevers van 3 meter breed. Dit is
gevisualiseerd in Figuur 15.
De oevers worden onderhouden door het waterschap tenzij daarover andere afspraken worden
gemaakt. De verbreding van een watergang voor een natuurvriendelijke oever levert direct ook meer
waterberging op. Daardoor lenen de waterbergingsopgave en de KRW opgave zich uitstekend om
integraal te worden uitgevoerd.

Figuur 15: standaardprofiel natuurvriendelijke oever

Verbetering vismigratie
De drie spuiduikers op Ameland zijn goed passeerbaar, maar werken pas optimaal als een lokstroom
wordt gecreëerd. Daarvoor is 1 goede mogelijkheid op Ameland: een nieuwe duiker bij Ballumerbocht,
in combinatie met effluent in dijksloot als lokstroom. De dijksloot moet daarvoor omgevormd worden
tot helofytenfilter. Dat levert direct een goed leefgebied op voor de intrekkende vis.
Het aanleggen van deze vispassage lift mee met het aanleggen van de nieuwe duiker bij de
Ballumerbocht, nader uitgewerkt in paragraaf 6.1.
Uitbreiding waterberging noodzaak
3
Zoals is aangegeven in paragraaf 6.1 is het noodzakelijk om in de planperiode 15.000 m water extra
te kunnen bergen in de polders van Ameland, om het watersysteem aan de gebiedsnormen te laten
3
voldoen. In de periode tot 2030 moet nog eens 15.000 m extra geborgen kunnen worden.
De opgave om natuurlijke oevers aan te leggen en daarmee meer wateroppervlak te creëren is dus
niet alleen een verplichting vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het is eveneens noodzakelijk om
ook in de toekomst droge voeten te houden.
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De mogelijkheden die in paragraaf 6.1 beschreven staan om waterberging en natuurlijke oevers te
combineren, bevinden zich in de laagste delen van het eiland. Gemiddeld kan ongeveer 30 - 40 cm
water geborgen worden in extreem natte situaties, zonder dat naastgelegen landbouwpercelen onder
water lopen. Dat houdt in dat in totaal ruim 8 hectare waterberging moet worden ingericht om de extra
3
bergingsopgave van 30.000 m te kunnen realiseren.
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5.

Waterveiligheid

Het Wetterskip beheert en onderhoudt de Primaire Waterkering (de Waddenzeedijk) aan de zuidzijde
van Ameland. Aan de noordzijde beschermen duinen het eiland tegen het water van de Noordzee.
Rijkswaterstaat onderhoudt deze zandige waterkering.
Dijkversterking Ameland
De Waddenzeedijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen, waardoor verbetering noodzakelijk is.
Voor het herstel van de dijk is geen ruimtebeslag nodig. Na diverse onderzoeken blijkt dat de
dijkbekleding niet meer voldoet en dat deze verzwaard moet worden. Verbreding van het dijklichaam
is daarbij niet nodig.
Daarnaast is er een probleem met piping. Piping betekent dat water uit de Waddenzee bij hoge
waterstanden langzaam onder de dijk door kan sijpelen en zand mee kan nemen. Het onderliggende
zandpakket van de dijk kan daardoor uitspoelen, wat de sterkte van de dijk kan ondermijnen. Het
piping probleem wordt nog nader onderzocht in een aantal langlopende onderzoeken. De precieze
noodzakelijke maatregelen blijken uit deze onderzoeken.
De M.E.R.-procedure van de dijkverbetering is in 2012 afgerond. Op basis van deze M.E.R. heeft het
waterschap een concept-dijkversterkingsplan opgesteld. De M.E.R.-rapportage, het conceptdijkversterkingsplan en de bijbehorende vergunningen zijn in 2013 in procedure gegaan. Voordat de
procedure gestart is, heeft het waterschap een informatieavond georganiseerd. Na deze procedure en
de aanbesteding is de verwachting dat de uitvoering begin 2014 kan beginnen. De afronding van het
werk aan de Waddenzeedijk is in 2018 gepland.
Zandige kering
Het westelijk en noordelijk deel van de primaire kering (zie Figuur 4) bestaat uit een aaneengesloten
duinenrij, oftewel de zandige kering. Rijkswaterstaat voert de waterkeringtaak van de zandige kering
op Ameland momenteel nog uit. Wetterskip Fryslân is voornemens om deze taak over te nemen. In
2012 start het traject om te komen tot deze overdracht.
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6.

Watersystemen
6.1.

Polders Nes-Buren en Hollum-Ballum

6.1.1.
Knelpunten en maatregelen normale omstandigheden
In het kader van dit watergebiedsplan is een analyse gedaan naar drooglegging in de polder. De
vergelijking tussen bodemsoort en de functie landbouw met aanwezige drooglegging, is feitelijk een
praktische benadering van de doelrealisatie. In paragraaf 3.1 is dit nader uitgelegd.
Drooglegginganalyse
In bijlage 4 zijn droogleggingkaarten opgenomen. Daarin is af te lezen dat er veel verschillen in
drooglegging bestaan, zelfs binnen peilvakken. In het grootste peilvak aan de zuidkant van de polder
Hollum-Ballum, waar de dijksloot binnen valt (Figuur 11), zitten bijvoorbeeld percelen met een
drooglegging van ongeveer 50 cm in de winter en nog minder in de zomer (met name daar waar
voorheen slenkensystemen liepen en in de Ballumermieden). Maar in hetzelfde peilvak, ten zuiden
van Hollum en ten zuiden van de Zuidergrieweg, is de drooglegging zelfs in de zomer rond de 1 meter.
De overige – veelal kleinere – peilvakken laten dezelfde variatie zien.
Gesteld kan worden dat de huidige situatie een compromis is tussen grote en kleine drooglegging. De
gemiddelde drooglegging in de winterperiode valt binnen de norm van 60 - 80 cm beneden maaiveld.
Een verbetering op perceelsniveau, door waterpeilen omhoog of omlaag bij te stellen met extra
peilvakken, is beperkt mogelijk.
Met name het zomerpeil is in grote delen van de 2 polders relatief hoog. De drooglegging is op veel
plaatsen minder dan 50 cm beneden maaiveld. Opgemerkt moet worden dat dit streefpeilen zijn. Bij
gebrek aan wateraanvoer zal in droge zomers dit waterpeil niet worden gehaald. Om die reden houdt
het waterschap - als dat enigszins mogelijk is - hogere peilen aan, om het uitzakken in droge tijden te
proberen te voorkomen. Dit gebeurt in nauw overleg met direct betrokken agrariërs. Deze
peilverhogingen dragen bij aan het zuinig omgaan met gebiedseigen water en het tegengaan van
verdroging. Bij het waterschap zijn weinig klachten bekend over het gehanteerde waterpeil onder
normale omstandigheden. Alleen in de Ballumermieden is het wenselijk de waterpeilen structureel
lager aan te houden. De nieuwe uitwateringsduiker in de Ballumerbocht (paragraaf 6.1.2), uitvoering
gepland uiterlijk 2018, biedt daarvoor goede mogelijkheden. Tegen die tijd start het waterschap een
project op om samen met de streek een verbeterde drooglegging voor de laagste gebiedsdelen te
creëren. De camping aan de Smitteweg te Ballum heeft eveneens baat bij een lager peil. Dat is ook
mogelijk zonder de nieuwe uitwateringsduiker. Om die reden wordt deze kleine peilverlaging
meegenomen met de peilbesluitprocedure, volgend op de vaststelling van het watergebiedsplan.
Resumerend is de huidige drooglegging voldoende voor de landbouwkundige functie in de polders en
de binnenduinrand, behalve in de Ballumermieden. In de praktijk is de drooglegging niet zo strak als
op de droogleggingskaarten is aangegeven. De weersomstandigheden en de eilandsituatie
(afwezigheid van wateraanvoermogelijkheden) bepalen het daadwerkelijk gehanteerde waterpeil. Het
maaiveld in de binnenduinrand is hellend. Vaste stuwen houden het water zoveel mogelijk vast. De
duikers die daar bovenstrooms gelegen zijn, liggen veelal hoger. Dat is op de peilenkaart niet goed
terug te zien. De drooglegging in de binnenduinrand is dan ook veelal kleiner dan dat de
droogleggingkaarten suggereren. Overigens staan de meeste van deze sloten in de zomer droog.
In de volgende alinea staat dit nader uitgelegd.
Drooglegging in de praktijk
Op Ameland wordt het water in de huidige situatie op peil gehouden door vaste en enkele
beweegbare stuwen. Wateraanvoer is niet mogelijk. Het waterschap is voor het peilbeheer afhankelijk
van de neerslag die op het eiland valt en kan daar in beperkte mate in sturen, met enkele beweegbare
stuwen.
Het waterschap gaat daarom met het instellen van zomer- en winterpeil flexibel om:
 In de winter, zeker in februari, hanteert het waterschap het laagst mogelijke winterpeil, ten
behoeve van de landbouw. De grondwaterstanden worden daardoor tijdelijk voldoende omlaag
gebracht om het land te bewerken;
 In het voorjaar - na februari - en in de zomer probeert het waterschap juist water vast te houden,
als voorraad voor droge tijden. Het waterschap houdt het waterpeil actief hoger, voor zover dat
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mogelijk is met beweegbare stuwen, en voor zover niet (teveel) wateroverlast wordt veroorzaakt
voor de laagste gebiedsdelen in de polders. Het vasthouden van water ten behoeve van droge
tijden is daarom slechts beperkt mogelijk. Gevolg is dat in droge tijden de (grond)waterpeilen
uitzakken. De drooglegging is in droge tijden daarom groter dan de droogleggingkaarten
suggereren;
In natte zomers is het zomerpeil op enkele plekken te hoog. Op dat moment houdt het
waterschap niet standvastig vast aan het zomerpeil.

6.1.1.1.
Knelpunten peilbeheer
Het voorgaande resumerend komt het erop neer dat er in de huidige situatie, gemiddeld genomen,
genoeg drooglegging is voor de functie landbouw.
Op deze conclusie geldt een tweetal uitzonderingen:
 Voor beide poldersystemen moet het peilbesluit geactualiseerd worden: Het blijkt om verschillende
redenen dat het huidige peilbesluit niet geheel overeenkomt met de waterpeilen zoals die in de
praktijk worden gehanteerd. Zo zijn peilveranderingen vanuit de RAK niet in een peilbesluit
opgenomen (Vb. Noordkeeg, De Meer) evenals duikers die in de hellende binnenduinrand liggen
en het waterpeil opstuwen. In dit watergebiedsplan staat een actuele peilenkaart, die na
vaststelling van dit watergebiedsplan wordt uitgewerkt in een nieuw en actueel peilbesluit.
Overigens is voor de analyses in dit plan uitgegaan van de actuele peilen en niet van de
peilbesluitpeilen;
 Geen aanvoermogelijkheden: Het gebrek aan wateraanvoer leidt ertoe dat in droge tijden
watertekorten ontstaan en waterpeilen wegzakken. De drooglegging en ontwateringsdiepte nemen
dan soms fors toe. Om het uitzakken van (grond)water te beperken is in het watergebiedsplan de
formele mogelijkheid opgenomen om het water op te stuwen in perioden voorafgaand aan droge
perioden (bijvoorbeeld in het voorjaar). In het peilbesluit zal het waterschap deze flexibiliteit ook
opnemen.
Een andere mogelijkheid is waterconservering door hergebruik van het effluent van de
Rioolwaterzuivering, in combinatie met de aanleg van de nieuwe uitwateringsduiker. Voor het toelaten
van nagezuiverd effluentwater in de polder(s) voor verdrogingbestrijding is echter onvoldoende
draagvlak op het eiland.
6.1.1.2.
Zomeronderhoud hoofdwatergangen
In een tweetal hoofdwatergangen is het momenteel noodzakelijk om in de zomer onderhoud te
plegen: in de hoofdwatergang bij de Veertienenweg, ten oosten van Nes, en in de Spieringsloot ten
zuiden en westen van Ballum. Doet het waterschap dat niet, dan groeien de sloten teveel dicht en
ontstaat wateroverlast. Voor de flora en fauna in de sloten is dit ongewenst. Om die reden streeft het
waterschap ernaar de hoofdwatergangen zo te verbreden, dat het niet nodig is in de zomer onderhoud
te plegen.
Het waterschap neemt de volgende maatregelen om deze ongewenste situatie op te heffen:
1. De hoofdwatergang aan de Veertienenweg: de afvoersituatie voor dit gebied verbetert als gevolg
van maatregelen uit dit watergebiedsplan (knelpunt 8, verderop in dit hoofdstuk).
Zomeronderhoud is na uitvoering van deze maatregel niet meer noodzakelijk;
2. Het Wetterskip gaat in de planperiode van dit watergebiedsplan de hoofdwatergang bij Ballum
verbreden met minimaal 1,5 meter. Om slootverbreding mogelijk te maken gaat het waterschap in
overleg met Staatsbosbeheer, gemeente en particulieren. Vooral het traject grenzend aan
eigendommen van Staatsbosbeheer biedt kansen om de slootverbreding gepaard te laten gaan
met de aanleg van natuurlijke oevers.
6.1.1.3.
Bodemdaling door gaswinning
De gaswinning aan de oostkant van het eiland veroorzaakt bodemdaling. Dat is een proces dat al
plaatsvindt vanaf 1986. Onlangs is besloten meer gas te winnen op Ameland. In september 2011
heeft de NAM de nieuwste bodemdalingprognoses gepresenteerd. Deze staan weergegeven in Figuur
16. Het grootste deel van deze dalingen heeft al plaatsgevonden. In staat de bodemdaling
aangegeven die tussen 1986 en 2009 is opgetreden.
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Figuur 16: Bodemdalingsprognoses 2050.

Figuur 17: Werkelijk opgetreden bodemdaling, periode 1986-2009
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Het waterschap heeft de afspraak met de NAM, dat het waterschap alle "schade" en nadelige
gevolgen compenseert, op kosten van de NAM. Voor het peilbeheer is de afspraak gemaakt, dat het
waterschap het waterpeil aanpast, als vanaf de start van de winning 5 cm of meer bodemdaling heeft
plaatsgevonden. Eventueel benodigde extra maatregelen, als de bouw van stuwen en gemalen,
worden bekostigd door de NAM. De NAM produceert regelmatig geactualiseerde kaarten met
bodemdalingprognoses. Op basis van die prognoses maakt het waterschap afspraken met de
bodemdalingcommissie van de NAM.
Binnen het actieve waterbeheergebied, de polder Nes-Buren, is enkele centimeters bodemdaling
opgetreden, sinds de start van de gaswinning. De grens van 5 cm wordt bijna gehaald, in het uiterste
oostelijke puntje van de polder, ten oosten van de Kooiplaats. De bodemdalingprognose voor 2050
voor dit deelgebied is weergegeven in Figuur 18.

Figuur 18: bodemdalingprognoses 2050, op basis van het Winningsplan 2011, ingezoomd op het oostelijk deel van de polder
Nes-Buren

In het meest oostelijke peilvak wordt momenteel formeel een peil aangehouden, dat in de zomer 10
cm hoger is dan het laagste peilvak in de polder. In de winter is het verschil 20 cm. Omdat de
drooglegging aldaar minimaal is, en dit nog minder is geworden door de bodemdaling, is het
waterschap voornemens het waterpeil in het meest oostelijke peilvak van polder Nes-Buren in het
peilbesluit naar beneden bij te stellen. Daarvoor is het nodig dat de stuw vervangen moet worden. Het
waterschap gaat daar afspraken over maken met de bodemdalingscommissie.
6.1.1.4
Verbetering detailafwatering
Veel schouw- en kavelsloten op Ameland worden steeds geringer van afmetingen. Jaarlijks controleert
het waterschap de sloten op onderhoud, tijdens de schouw in november. Daarbij controleert het
waterschap niet op afmetingen.
Gedurende de tijd waait zand in de sloten en zakken sloten in door zwaar materieel. Gevolg is dat
sloten steeds smaller en ondieper worden en steeds minder goed functioneren voor het watersysteem.
In de planperiode van het watergebiedsplan pakt het waterschap deze problematiek op, door
deelprojecten op te pakken. Per sloot of deelgebied met te kleine watergangen, maakt het waterschap
een deelproject op maat. Dat zal variëren tot het maken van afspraken over herprofilering met een
individuele boer, tot een project waar mogelijk meerdere boeren, gemeente en / of Staatsbosbeheer
bij betrokken is. Het Wetterskip functioneert daarin als organisator. Omdat het gaat om achterstallig
onderhoud van derden, financieren de direct betrokken derden de eventueel te treffen maatregelen.
6.1.1.5.
Zwemwaterplas de Vleijen
De Vleijenplas is onderbemalen. Een kleine pomp stuurt het waterpeil in de plas volgens een relatief
strak regime. Het gemaaltje is in het verleden aangelegd en beheerd door de gemeente. In 2011 is het
operationeel beheer overgedragen aan het waterschap.
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Het waterschap en gemeente hebben onderzocht of het mogelijk is het pompje overbodig te maken.
Daarvoor moet het waterpeil in de plas gelijkgesteld worden aan het benedenstrooms gelegen peilvak,
zodat lozing onder vrij verval mogelijk wordt. Dat blijkt niet mogelijk te zijn, omdat:
 Het waterpeil in de Vleijenplas niet omhoog kan worden bijgesteld, omdat daardoor een deel van
de speelvoorzieningen onder water komt te staan;
 Het benedenstroomse peilvak niet omlaag kan, omdat daarmee enkele natte natuurterreintjes
droog komen te staan.
Het waterschap neemt derhalve de beheertaken van de gemeente over voor wat betreft deze pomp,
en hanteert in het vervolg dezelfde waterpeilen als de gemeente dat altijd heeft gedaan.
De formele overdracht, inclusief afspraken over eventueel achterstallig onderhoud, maken gemeente
en waterschap in een afzonderlijk traject in het kader van de "overdracht beheer stedelijk water".
6.1.1.6.
Optimalisatie peilvakken
In dit plan is expliciet onderzocht of er mogelijkheden zijn voor peilvakreductie. Daarmee wordt
bedoeld een vermindering van het aantal peilvakken met het oog op een goedkoper waterbeheer. Bij
samenvoeging van twee of meer peilvakken is onderzocht wat dat betekent voor de verandering in
doelrealisatie en de afname in de beheerkosten.
Deze exercitie heeft geleid tot de conclusie dat het niet zinvol is om peilvakken samen te voegen. Dat
heeft twee oorzaken:
1. De huidige verdeling in peilvakken is een logisch gevolg van de geaccidenteerdheid van de
polders Hollum-Ballum en Nes-Buren en het grote hoogteverschil op korte afstand: het verschil is
meer dan 2 meter tussen de binnenduinrand en de laagste delen van de polders. Samenvoeging
van peilvakken leidt ertoe dat lage percelen te nat worden en / of hoge percelen te droog.
Voor verreweg de meeste peilvakken geldt dat er zowel percelen met een te geringe als met een
te grote drooglegging voorkomen. Een verbetering (droger of natter) op perceelsniveau is niet
mogelijk, omdat dat nog verdere versnippering zou betekenen;
2. De financiële voordelen die samenvoeging van peilvakken in theorie met zich meebrengen zijn
gering. Het huidige peilbeheer wordt veelal gevoerd met stuwen, die weinig tot geen
beheerinspanning vragen. Daarnaast zijn ze relatief goedkoop in de vervanging.
6.1.1.7.
Leggeraanpassingen
In Figuur 19 staan enkele watergangen waarvoor het waterschap in de planperiode van het
watergebiedsplan een leggerprocedure gaat doorlopen. Het waterschap neemt deze leggerwijzigingen
mee met de jaarlijks terugkerende leggerprocedure. Voor Ameland wordt derhalve niet een
afzonderlijke procedure doorlopen.



De statusverandering van de watergangen bij de Veertienenweg is het gevolg van de maatregelen
behorend bij knelpunt 8, verderop in dit hoofdstuk;
De overige hoofdwatergangen in Figuur 19 worden schouwsloot. In het verleden zijn deze
watergangen aangewezen als hoofdwatergang. Nader bezien voldoen deze watergangen niet aan
de beleidsuitgangspunten die het Wetterskip hanteert voor hoofdwatergangen. Voor een goede
aan- en afvoer van deze watergangen voldoet de status van schouwsloot.
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Figuur 19: functiewijziging watergangen

6.1.1.8.
Oplossen knelpunten operationeel waterbeheer in de landbouwpolders
In het dagelijks waterbeheer, onder normale weersomstandigheden, ondervindt het waterschap, naast
de natuurlijke beperkingen als het ontbreken van wateraanvoermogelijkheden, weinig knelpunten. De
vastgestelde waterpeilen zijn onder normale omstandigheden met het huidige watersysteem goed te
handhaven. Op enkele detailknelpunten na, waar al gauw wateroverlast optreedt als het enigszins nat
wordt. Deze knelpunten zijn hieronder beschreven en staan weergegeven op de kaart in Figuur 20. De
benodigde maatregelen om deze knelpunten op te lossen staan eveneens beschreven en
weergegeven op de maatregelenkaart in bijlage 5.
Voor alle benodigde grondaankopen geldt, dat deze op vrijwillige basis plaatsvinden.
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Figuur 20: knelpuntenkaart: alle knelpunten in het waterbeheer van Ameland

1) omgeving Westermieden
De Westermieden is een kwelgebied met een veenondergrond (zie Figuur 7). Het is een natuurlijke
laagte (zie hoogtekaart Figuur 6) en vormt de bovenloop van een oude slenk. Door de lage ligging ten
opzichte van de omgeving en de bijbehorende kwelaanvoer staat er bijna altijd water in de sloten. In
extreem natte situaties treedt inundatie op van de laagste gebiedsdelen. Vooral in de winter treedt dit
te vaak op.
De oplossing van dit knelpunt is tweeledig. In Figuur 21 staan de oplossingsmaatregelen voor dit gebied
weergegeven.
Aanpak kunstwerken:
 De stuw aan het Tjettepad was te smal en stuwde het water teveel op. Het waterschap heeft deze
oude stuw verbreed in 2012, in combinatie met een nieuwe duiker onder het Tjettepad. Van
beperkte afvoer als gevolg van deze situatie is vanaf dat moment geen sprake meer;
 De duiker in de hoofdwatergang, onder het Kerkpad door (ca. 60 jaar oud), ligt te diep. Daardoor is
er onvoldoende doorstroming mogelijk en ontstaat te vaak wateroverlast. Het waterschap legt hier
een nieuwe, vierkante, duiker van voldoende afmetingen.
Vergroting berging:
 Er zijn relatief weinig sloten in dit kwelrijke gebied. De sloten die er zijn, zijn relatief smal. Extra
waterberging is hier nodig om in tijden van wateroverschot geen overlast te krijgen. Het verbreden
van de hoofdwatergang in dit gebied is daarvoor de meest logische oplossing, omdat die het
laagst ligt, en al het water van dit gebied moet opvangen. Het waterschap onderneemt geen
actieve actie om de berging in dit gebied te vergroten, omdat de extra berging op andere locaties
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(zie verderop in dit hoofdstuk) het watersysteem zodanig verbetert, dat extra berging hier niet
meer nodig is. De verbeterde afvoer leidt tot voldoende verbetering van het watersysteem in dit
deelgebied;
Wel heeft het waterschap gronden in eigendom, aangekocht vooruitlopend op het
dijkversterkingproject. Dat is ongeveer 2 hectare goede landbouwgrond nabij de dijksloot. Indien
deze grond niet meer nodig blijkt te zijn voor dijkverbetering, dan kan middels uitruil wellicht op
een lage, natte locatie in deze polder extra berging gecreëerd worden. Mocht er voldoende
berging gecreëerd worden op het eiland (alle maatregelen uit paragraaf 6.1 worden gerealiseerd),
dan overweegt het waterschap deze grond in landbouwkundig gebruik te houden en / of te
verkopen.

Figuur 21: Knelpuntgebied Westermieden, met maatregelen

2) Dijk ter hoogte van Stroomleidam
De dijk van Ameland voldoet niet aan de landelijk gestelde veiligheidsnormen. Een knelpunt is piping.
In hoofdstuk 6 staat beschreven hoe het waterschap de komende jaren de dijk op Ameland aan de
juiste veiligheidsnormen wil laten voldoen.
3) Hollum-zuidoost
In extreem natte situaties treedt hier wateroverlast op. De oorzaak ligt onder andere in de lage ligging
(zie hoogtekaart, Figuur 6). Dit gebied ligt in een voormalige slenk, waar van nature het water zich
verzamelt. Met stuwtjes wordt het water zoveel mogelijk getrapt en geleidelijk mogelijk afgevoerd
vanaf de hogere delen van de polder. Het gebied is sterk hellend (1,50 tot 2 meter hoogteverschil
tussen dit gebied en de gronden tegen de Verbindingsweg aan - hemelsbreed 1 km afstand),
waardoor het water zich toch verzamelt in de laagste gebiedsdelen, zoals in deze en andere
voormalige slenken.
Voordat de RAK Ameland tot uitvoering kwam was in dit gebied een extra afvoermogelijkheid
(bypass). Deze is verdwenen. Ook is er extra druk op dit watersysteem gekomen door de aanleg van
de nieuwbouw aan de oostkant van Hollum, met versnelde waterafvoer in natte perioden.
In de planperiode voert het waterschap verbetermaatregelen uit om de overlast in dit gebied te
verminderen, in overleg met direct betrokkenen. Het waterschap denkt voldoende verbetering te
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bereiken door een nieuwe bypass aan te leggen, en de afvoer vanaf d oostkant van Hollum af te
koppelen van de afvoer vanuit de zuid- en westkant van Hollum. Voor dat gebied izjn goede
mogelijkheden om de huidige afvoer af te leiden via de nieuwe slenk die ten zuiden van Hollum wordt
aangelegd, naar de dijksloot. De dijksloot wordt de hoofdafvoer van dit gebied. Daarvoor moet een
nieuwe duiker onder de Reeweg worden aangelegd, en een vergrote duiker onder de Pietje
Miedenweg.

Figuur 22: Verbetering waterafvoer oostzijde van Hollum

4) Omgeving Jelmeraweg
Voor dit deelgebied geldt hetzelfde. Door de lage ligging ten opzichte van de omgeving (laagte,
voormalige slenk), verzamelt zich hier het water tijdens natte perioden. Ook hier is een oplossing niet
voor handen.
5) Pietje Mieden
Ook deze voormalige slenk is een laagte waar water zich verzameld en ophoopt. Een oplossing ligt
niet voor handen.
6) Ballumermieden
De Ballumermieden, ten zuiden van Ballum zijn eveneens herkenbaar op de hoogtekaart ( Figuur 6) als
natuurlijke laagte. Het water verzamelt zich hier in tijden van wateroverlast. Deze overlastsituatie is
hier te verbeteren met maatregelen op waterschapseigendommen. Het waterschap gaat hiervoor:
 De 2 wielen die zich hier bevinden, opknappen (uitgraven, verdiepen en verbreden);
 De sloot langs de naastliggende boomsingel graaft het waterschap uit;
 Een aanvullende mogelijkheid is dat de ijsbaan waterhuishoudkundig gekoppeld wordt. In tijden
van wateroverschot kan de ijsbaan dan dienen als waterberging;
In de planvoorbereiding gaat het waterschap in overleg met gemeente, ijsclub, Dorpsbelang Ballum en
direct betrokken grondeigenaren in overleg over de concrete uitwerking en eventuele wensen en
mogelijkheden op het gebied van landschap en recreatie.
Zoals in de paragraven 6.1.1 en 7.1 nader is uitgelegd, zijn er als gevolg van de aanleg van de nieuwe
uitwateringsduiker in de Ballumerbocht wellicht mogelijkheden om in de laagste delen van de polder
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de waterpeilen te verlagen en daarmee de drooglegging te vergroten. Daarvoor moet onder andere
draagvlak verkregen worden bij alle direct betrokkenen voor slootverbreding en peilverlaging. Het
waterschap start daarvoor een uitvoeringsproject op, zodra er zicht komt op de uitvoering van de
uitwateringsduiker, gepland uiterlijk 2018.
Aan de Smitteweg ligt een camping in een klein peilvak, aangrenzend aan het laagste peilvak van de
polder. Voor grasland volstaat de huidige drooglegging, al is deze niet erg groot. Voor de
campingfunctie is het huidige (grond)waterpeil structureel aan de hoge kant.
Met een nieuwe pendam en het verdiepen en verbreden van de sloot van Kiewied en andere
agrariërs, kan deze camping onderdeel gaan uitmaken van aangrenzend peilvak met een lager
waterpeil.
In dit watergebiedsplan (kaart gewenste peilen) staat de intentie om in het kader van het peilbesluit,
volgend op het watergebiedsplan, het waterpeil in deze sloot te verlagen.
In Figuur 23 staat het maatregelpakket voor dit deelgebied gevisualiseerd.

Figuur 23: knelpuntgebied en maatregelen Ballumermieden

7) Slenk ten westen van Nes
Deze voormalige slenk is een natuurlijke laagte. Het laagste deel van de slenk is een hoofdwatergang,
die het water afvoert vanaf de Noordkeeg. De hoofdwatergang in de slenk is relatief smal en heeft een
beperkte afvoercapaciteit. Deze hoofdwatergang komt uit in de dijksloot, bij één van de twee
uitwateringsduikers van de polder Nes-Buren.
Omdat het waterschap in droge perioden, en voorafgaand daaraan, het water hoger opstuwt dan het
peilbesluit aangeeft, om extra watervoorraad op te bouwen, is de drooglegging voor landbouwkundig
gebruik in deze slenk te gering. Deze opstuwing is echter noodzakelijk om de sloten in de rest van het
grote peilvak in de polder Nes-Buren in tijden van droogte watervoerend te laten zijn. Om die redenen
zijn in dit watergebiedsplan geen aanpassingen in het peilbeheer of andere maatregelen opgenomen
voor dit deelgebied.
8) Polder Nes
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Er zijn in deze polder twee natuurlijke laagtes, ten noorden van de Hoge Eggenweg, nabij de
Veertienenweg en de Spiekerboorweg, weergegeven op Figuur 24. In deze laagtes treedt te vaak
wateroverlast op. Dit knelpunt heeft twee oorzaken:
 Een te kleine duiker onder de Hoge Eggenweg door. Een groot gebied tussen Buren en Nes, en
noordelijk daarvan, watert af door deze duiker. De duiker veroorzaakt teveel opstuwing;
 De afwatering loopt via hoofdwatergangen die in scherpe hoeken zijn aangelegd, en een omweg
in de afwatering vormen. Voorheen - voordat in deze polder een ruilverkaveling is uitgevoerd - liep
de afwatering via slenken. Het Wetterskip heeft aan de zuidkant van de Hoge Eggenweg en de
dijksloot een deel van een oude slenk enkele jaren geleden hersteld, 2 sloten gedempt en een
deel van de hoofdwatergang verbreed.

Figuur 24: knelpuntengebied en maatregelen Polder Nes

Om dit knelpunt op te lossen treft het Wetterskip (en de gemeente) de volgende maatregelen, zoals
weergegeven op Figuur 24:
 Het leggen van een nieuwe duiker onder de Hoge Eggenweg. De afvoer sluit daardoor
rechtstreeks aan op de zuidelijk gelegen - enkele jaren geleden ingerichte - slenk. De afwatering
van de polder van Nes loopt dan via een kortere route naar de dijksloot;
 Het opwaarderen van de kavelsloot aan de zuidzijde tot hoofdwatergang. De huidige afmetingen
(ca. 3,5 meter bovenbreedte) van de schouwsloot volstaan. Wel koopt het waterschap de
ondergrond aan, baggert deze sloot uit, en verbreedt een stuk bermsloot;
 Het afwaarderen van een deel van de hoofdwatergang naar schouwsloot.
Overig:
 Het waterschap beraadt zich nog op de functie van de 2 stuwen tegen de Hoge Eggenweg aan.
Deze stuwen houden het waterpeil in de winter circa 20 tot 30 cm hoger ten opzichte van het
waterpeil in het laagste peilvak. De percelen met deze peilverhoging zijn niet (veel) hoger gelegen
en hebben daardoor een kleine drooglegging (zie bijlage 4). Tevens vormen deze stuwen een
belemmering in de afvoer. Mogelijk dat deze stuwen verwijderd kunnen worden.
9) Buren Noordoost
In het dorp, ten noorden van de Kooiweg, liggen twee greppels in beheer en onderhoud bij de
gemeente, waarvan de afmetingen te gering zijn. Deze greppels worden via het project Overname
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Stedelijk Water in beheer en onderhoud door het Wetterskip overgenomen, nadat ze op de juiste
afmetingen zijn gebracht.
Een ander knelpunt is de greppel (hoofdwatergang) die daarop aansluit, in het buitengebied aan de
noordoostkant van Buren. Bij veel neerslag is deze greppel te gering van afmetingen om het water
voldoende te bergen en afvoeren.
Om dit knelpunt op te lossen treft het Wetterskip de volgende maatregelen, weergegeven in Figuur 25:
 Het verbreden van 2 greppels in het dorp Buren, in het kader van de overdracht stedelijk
waterbeheer (gezamenlijke actie gemeente en waterschap);
 De hoofdwatergang in het buitengebied aan de noordoostkant van Buren baggeren en
herprofileren, zodat deze watergang meer water kan afvoeren. Om dit te kunnen realiseren is
grondaankoop noodzakelijk. Voor een deel is dat reeds beschikbaar.

Figuur 25: knelpuntgebied en maatregelen Buren Noordoost

10) Omgeving Zuidergrieweg
Dit gebied ligt in het laagste deel van het grote peilgebied voor de uitwateringsduiker. Bij veel neerslag
inundeert een aantal percelen in deze omgeving, omdat het water zich in deze laagste delen
verzamelt.
Een oplossing voor dit knelpunt is niet voor handen. Dit zijn de laagste delen van de polder Buren
Nes. In het algemeen geldt dat de wateroverlastproblematiek verbetert door het creëren van meer
berging in de polder. Dat voorkomt niet dat er in extreem natte situaties in de laagste gebiedsdelen
overlast ontstaat.
11) Omgeving Vliegveld
De glooiing in de percelen tussen de Verbindingsweg en het vliegveld, en het vliegveld zelf, maakt dat
er zowel teveel als te weinig drooglegging is. Concrete wateroverlast treedt op bij:
1. De percelen aan de oostkant van de Pietje Miedeweg (De Ruyghe Hoeve). Deze zijn laaggelegen
en hebben te weinig drooglegging. Het water moet worden afgevoerd naar het oosten, langs het
vliegveld. Een deel van die percelen is hoger gelegen, waardoor het water "over een bult" heen
moet. Dit is een logisch gevolg van de natuurlijke glooiing van het landbouwgebied tegen de
binnenduinrand aan. Het waterpeil is een compromis om zowel hogere als lagere gronden te
kunnen bedienen. Toch zijn er mogelijkheden om de afwatering te verbeteren voor een deel van
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de lagere percelen, tegen de Verbindingsweg aan. Het belangrijkste probleem is de bermsloot
langs de Verbindingsweg, tussen de Pietje Miedenweg en Halfweg. Deze kan onvoldoende goed
het water afvoeren;
2. De situatie aan de westzijde van de Pietje Miedeweg. Een deel van de bebouwing (De Witte
Reep) is te laag aangelegd. Om grondwateroverlast te voorkomen heeft de eigenaar drainage en
een drainagepomp aangelegd. Het overschot aan water wordt verpompt naar een cranberry veld,
alwaar door infiltratie de grondwaterstanden worden verhoogd. In principe is dit geen knelpunt
voor de omgeving of voor andere functies. Alleen in natte perioden wordt erg lokaal grondwater
onttrokken rondom gebouwen. Dit water wordt opgemalen en infiltreert in de ondergrond, in het
cranberry veldje. Aldaar komt het ten goede aan de grondwatervoorraad.
3. De afwatering van het Vliegveld is onvoldoende. De hoofdwatergang aan de westzijde van het
Vliegveld is te klein van afmetingen, evenals het traject ten zuiden van de Verbindingsweg en
mogelijk de duiker onder de Looweg. Het waterschap moet hier in het groeiseizoen extra
maaionderhoud verrichten om de afvoer te waarborgen.
Oplossingsmogelijkheid
Aanvullende compartimentering van de peilvakken kan verbetering brengen voor beide
knelpuntsituaties. De lage percelen van de Ruyghe Hoeve en de lage bebouwing van de Witte Reep
lozen het water op de bermsloot langs de Verbindingsweg. Als deze sloot het water beter kan lozen
op de hoofdwatergangen, dan is hier minder wateroverlast te verwachten. Dat kan op 2 manieren:
1. Een nieuwe duiker plaatsen onder de Verbindingsweg, zodat verbinding wordt gemaakt met de
afvoersloot aan de zuidkant van de weg, die in open verbinding staat met de Galgesloot. Door
deze optie is het wellicht zelfs mogelijk om het waterpeil in de hoofdwatergang aan de zuidzijde
van het vliegveld te verhogen om daarmee de hoger gelegen natuurgebieden beter de bedienen.
Tot de jaren '60 van de vorige eeuw heeft daar ook een duiker onder de weg doorgelegen;
2. Een verbindingssloot te graven tussen de bermsloot en de hoofdwatergang die ten noorden
daarvan ligt.
In het watergebiedsplan neemt het waterschap de maatregel op om de wateroverlast op te lossen.
Welke van de twee oplossingen gekozen wordt hangt af van overleg met de grondeigenaren.
Om de afwatering van het vliegveld te verbeteren, verbreedt het waterschap in de planperiode van het
watergebiedsplan de hoofdwatergang, ook in het kader van de ambitie om al het zomeronderhoud
overbodig te maken (paragraaf 6.1.1.2). Indien nodig zal het waterschap ook de duiker vergroten.

Figuur 26: Knelpuntengebied ten westen van het Vliegveld
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12) Manege ten noorden van Ballum
De manege aan de noordkant van Ballum, aan de westzijde van de Ballumer Strandweg, heeft te
kampen met wateroverlast als gevolg van beperkte afwatering. De afvoer verloopt via greppels en
bermsloten die te krap gedimensioneerd zijn. Ook ligt de duiker onder de Verbindingsweg hoog. Deze
stuwt het waterpeil teveel op voor dit laaggelegen graslandperceel. Naast de manege voeren deze
sloten ook het water af dat afkomstig is van het fietspad en de weg.
Een eerste verbetering kan worden bereikt door het aanvullend hekkelen in de zomer, zodat piekbuien
in het groeiseizoen beter wordt afgevoerd. Op korte termijn verbetert dat de huidige situatie.
Vervolgens zorgt het Wetterskip binnen de planperiode voor een structurele oplossing voor dit
deelgebied, door het verbreden van de sloten en het vervangen van de duiker onder de
Verbindingsweg. Daarvoor is medewerking en vooral grondoppervlak nodig van particulieren. Deze
maatregelen zijn gevisualiseerd in Figuur 27.

Figuur 27: knelpunten en maatregelen ten noorden van Ballum

6.1.1.9.
Oplossen knelpunten bebouwing en recreatieparken
Onder normale omstandigheden zijn er geen knelpunten in de dorpen en op de recreatieparken.
Alleen de waterafvoer in Buren is als knelpunt 9 meegenomen in de vorige paragraaf.
De waterpeilen, en daaraan gerelateerde grondwaterstanden sluiten goed aan bij de functie van
stedelijk gebied. Onder extreem natte omstandigheden ontstaan wel knelpunten. Paragraaf 6.1.2 en
hoofdstuk 9 (Gezamenlijk waterplan) gaan nader in op deze problematiek.
6.1.2.
Knelpunten en maatregelen erg natte omstandigheden
Het watersysteem in de polders van Ameland voldoet niet aan de gebiedsnormen. Dat houdt in dat in
het huidige watersysteem lokaal vaker wateroverlast optreedt dan volgens de werknormen zou
mogen. De gebiedsnormen staan toegelicht in paragraaf 8.1. Na uitvoering van de maatregelen uit
deze paragraaf voldoet het watersysteem in het buitengebied aan de gebiedsnormen.
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Dorpen en recreatieparken
Binnen de dorpen is met name de ontwatering niet op orde. Veel sloten zijn in het verleden gedempt,
terwijl de dorpen zijn uitgebreid. Bij de aanleg van de recreatieparken, gelegen in de binnenduinrand,
is eveneens te weinig aandacht geweest voor voldoende ontwatering. In het extreem natte najaar van
2012 heeft dat geleid tot veel wateroverlast in de dorpen en op de recreatieparken.
Omdat de gemeente en particulieren binnen de bebouwde kommen ook belangrijke taken en
verantwoordelijkheden hebben op het gebied van waterbeheer, is de problematiek van waterbeheer
binnen de bebouwde kommen en op de recreatieparken opgenomen in hoofdstuk 9, het gezamenlijke
waterplan van de gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân. De wateroverlast is in dat hoofdstuk
nader uitgelegd. Ook is daarin beschreven op welke wijze het waterschap en de gemeente de overlast
gaan bestrijden.
De overlast in het buitengebied treedt in erg natte omstandigheden vooral op, op de laaggelegen
graslanden aan de zuidkant van de dorpen en ten zuiden van het vliegveld. De locaties waar dat het
geval is zijn weergegeven in Figuur 20. Onder die figuur staat per locatie uitgelegd wat het knelpunt is,
en welke maatregelen het waterschap gaat treffen.
Deze overlast treedt op in extreem natte omstandigheden. In enkele gevallen is het een gevolg van
knelpunten in het watersysteem, in enkele gevallen is er sprake van natuurlijke omstandigheden waar
geen oplossingen voor mogelijk zijn (natuurlijke laagtes, gebrek aan lozingscapaciteit (specifieke
eilandsituatie). Niet alle knelpunten behoeven maatregelen. Bijvoorbeeld omdat de overlast simpelweg
geaccepteerd wordt (grasland dat in natte perioden incidenteel onder water staat levert niet direct
schade op), of omdat eventuele maatregelen teveel kosten of teveel grond(aankoop) vereisen.
Wateroverlast op Ameland treedt alleen op bij grasland en beperkt op recreatieparken. Akkerbouw is
er niet veel op Ameland. De dorpen in de polders ondervinden geen wateroverlast vanuit het
watersysteem.
Binnen de planperiode van het watergebiedsplan is niet te verwachten dat de huidige kans op
wateroverlast groter wordt. Door klimaatveranderingen kunnen deze knelpunten in de toekomst groter
worden. Dat is in polder Nes-Buren vooral het gevolg van meer neerslag. In de polder Hollum-Ballum
heeft ook de zeespiegelstijging en vooral de stijging van de zeebodem van de Waddenzee aan de
zuidzijde van het eiland negatief invloed. De 2 uitwateringsduikers van de polder Nes-Buren liggen
relatief gunstig (wad stijgt minder). De laagste delen van deze polder zijn hoog genoeg om spuien
onder vrij verval - ook in de toekomst (tot 2060) - goed mogelijk te houden. Voor de polder HollumBallum is dat niet het geval. Het wad stijgt tot 2060 vlak voor de uitwateringsduiker zodanig dat het
niet meer mogelijk is om onder vrij verval het winterpeil te kunnen halen. (bron: Beoordeling
afwateringsduikers Ameland ten behoeve van MER dijkversterking, Witteveen+Bos, 20 april 2010).
Zelfs in de huidige situaties heeft het waterschap moeite om het winterpeil te handhaven, vooral door
de beperkte spuicapaciteit, als gevolg door het geringe hoogteverschil naar het wad.
Gezien de huidige beheerknelpunten is het nu al noodzakelijk om maatregelen te treffen door een
nieuwe uitwateringsduiker te plaatsen. Een goede mogelijkheid ligt in de Ballumerbocht, ten oosten
van de strekdam. Daar komt een geul tot aan de dijk, die als uitwatering kan dienen. In de volgende
paragraaf wordt daar meer uitleg over gegeven.
In de planperiode van het watergebiedsplan zal de periode dat het zeewater laag genoeg staat om
onder vrij verval te kunnen spuien, korter worden (Waterrisicokaarten, 2007). Op het eiland zal
3
daarom meer water vastgehouden moeten worden. De extra bergingsbehoefte is 15.000 m water in
3
de planperiode. In 2030 is dat ongeveer 30.000 m . Omdat het niet wenselijk is om dit water te bergen
door de laagste percelen (nog meer) onder water te laten lopen, moet gezocht worden naar extra
bergingsmogelijkheden in het watersysteem.
Aanvullend zijn er op het eiland beperkt mogelijkheden om het water langer vast te houden op de
hogere delen, om daarmee de lagere delen te ontlasten. Dat is eigenlijk alleen mogelijk bij De Meer,
ten oosten van Hollum na de uitvoering van de R.A.K., en in de Noordkeeg ten westen van Nes.

6.1.2.1.

Verbetering waterafvoer: nieuwe spuiduiker in de Ballumerbocht
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In Figuur 28 staat aangegeven waar en hoe het waterschap maatregelen treft om de afvoer van de
polder Hollum-Ballum ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
Toelichting
Aan de Waddenzeekant van de dijk bij de Ballumerbocht loopt een geul tot aan de dijk. Deze geul is
weliswaar onderhevig aan opslibbing, maar blijft goed open, onder andere door de ligging van de
stroomleidam en het frequent baggeren door Rijkswaterstaat. Een nieuwe duiker bij de Ballumerbocht
kan door de diepe geul nog een lange periode, zeker tot na 2060, onder vrij verval water uit de polder
Hollum-Ballum lozen, volgens de huidige voorspelde zeespiegel- en wadstijging. Een gemaal is
daarom niet nodig, afvoer kan onder vrij verval blijven. Daardoor verbetert de afwatering van de polder
ook voldoende voor de periode tot na 2060.
Om de afvoer van de polder naar de nieuwe uitwateringsduiker te waarborgen verbreedt het
waterschap de dijksloot over een kort traject nabij de beoogde duikerlocatie. Daar is de dijksloot
momenteel iets smaller.
In stand houden huidige spuiduiker
De huidige spuiduiker Skutehôn is afgetoetst. Vanuit het Hoogwater Bescherming Programma worden
hier aanpassingen aangebracht, in de vorm van een kwelscherm en enkele aanvullende herstellende
werkzaamheden. Met deze relatief kleine maatregelen kan de duiker nog lange tijd functioneren. Om
die reden laat het waterschap de duiker zitten. De polder Hollum-Ballum heeft daardoor in de
toekomst twee spuimogelijkheden.

Figuur 28: nieuwe locatie uitwateringsduiker, en aanvullende maatregelen

Koppelkansen
Dijkversterking
Ter plaatse van de Ballumerbocht treden bij de dijk problemen op met piping en vertikale drainage.
Daarom moet het waterschap op deze locatie maatregelen treffen aan de dijk (hoofdstuk 5) en de
dijksloot (verleggen, en over een korte lengte een damwand plaatsen). Deze werkzaamheden kunnen
gecombineerd worden met de aanleg van de nieuwe duiker. Het meest voor de hand liggend is
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bevestiging aan de damwand. Deze koppelkans levert financieel voordeel op en vooral procedurele
voordelen.
De metingen naar pipingproblematiek (hoofdstuk 5), bepalen de precieze maatregelen om het
pipingprobleem op te lossen. Mogelijk dat blijkt dat er geen knelpunt is om op te lossen. Koppeling
aan dijkversterking is dan niet aan de orde.
Visintrek
De vismigratiemogelijkheden voor driedoornige stekelbaars, aal en spiering van de Waddenzee naar
de polderwateren zijn momenteel te beperkt. De nieuwe spuiduiker wordt zodanig aangelegd dat het
beter passeerbaar is dan de huidige spuiduikers. Om vis naar deze duiker te lokken, voert het
waterschap het RWZI-effluent af naar de dijksloot.
Natuurlijke oevers
Het is wenselijk om het effluent na te zuiveren, alvorens het te lozen op de Waddenzee. In de
planvoorbereiding onderzoekt het waterschap de mogelijkheden voor slootverbreding met de aanleg
van natuurlijke oevers. De dijksloot doet daardoor tevens dienst als helofytenfilter. Het nagezuiverde
effluentwater loopt vervolgens het wad op, en dient daarmee als lokstroom voor voornoemde
vissoorten.
Gemeentelijke maatregelen haven
De gemeente heeft maatregelen voorzien aan de Stroomleidam, zoals uitbreiding van de haven en de
bouw van een museum. De aanleg van de nieuwe spuiduiker mag geen belemmeringen opleveren
voor de plannen van de gemeente. Daar waar mogelijk en zinvol combineren gemeente en
waterschap werkzaamheden en maatregelen.
6.1.2.2.
Aanleg extra waterberging
De toekomstig verwachte extra wateroverlast wordt niet alleen opgelost door het verbeteren van de
afvoer (nieuwe uitwateringsduiker). Het is ook nodig om extra mogelijkheden aan te leggen om water
vast te houden of te bergen. Een aantal regelbare stuwen op de hogere delen van de polder kan
hiervoor worden gebruikt, door juist in natte perioden extra water vast te houden. De mogelijkheden
daarvoor zijn op Ameland niet groot, de winst derhalve beperkt. De extra waterbergingsmogelijkheden
moeten daarom gezocht worden in de lagere delen van de polder. Voor het watersysteem is dat het
meest zinvol op de laagste plekken, waar momenteel overlast is ( Figuur 20), en op locaties waar
combinaties met andere ambities en opgaven tot uitvoering kunnen worden gebracht (werk met werk).
Uitgaand van een gemiddelde drooglegging in de wintersituatie van 70 cm (bijlage 4) is in de
3
3
planperiode (bergingsopgave 15.000 m , en richting 2030 30.000 m ) ruim 2 hectare extra
waterberging vereist. Als slechts een waterkolom van 35 cm geborgen kan worden, is in de
planperiode ruim 4 ha waterberging nodig, en nog eens ruim 4 hectare tot 2030.
Het waterschap gaat de extra waterberging aanleggen in combinatie met andere opgaven:
 In hoofdstuk 5 staat een aantal locaties waar het waterschap extra waterberging aanlegt,
gecombineerd met de KRW opgave. Deze locaties zijn voor het grootste deel in eigendom van het
waterschap, zodat grondaankoop niet noodzakelijk is om deze maatregelen te kunnen realiseren;
 Het oplossen van specifieke knelpunten (6, 8 en 9, zie Figuur 20), nader beschreven in de
volgende paragraaf, gaat gepaard met slootverbreding.
Deze maatregelen leveren voldoende extra waterberging op, zodat daarmee de bergingsopgave voor
de polders op Ameland voldoende is ingevuld.

6.1.3.
Knelpunten en maatregelen erg droge omstandigheden
In droge perioden zakken de waterpeilen uit, door het ontbreken van wateraanvoermogelijkheden. Om
dit effect zoveel mogelijk tegen te gaan wordt verspreid over de hele polder het waterpeil zoveel
mogelijk hoger aangehouden in perioden dat het kan (geen overlast veroorzaken door te hoge
waterstanden. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met direct betrokken agrariërs) en dat het nodig
is (bijvoorbeeld in het voorjaar, voorafgaand aan de - droge - zomerperiode. Met de huidige
peilregulerende kunstwerken is het waterpeil voldoende op te stuwen en vast te houden. (Nog) hoger
opstuwen zou teveel wateroverlast veroorzaken.
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Het opstuwen van water in bijvoorbeeld het voorjaar voorkomt niet dat het waterpeil ver onder
streefpeil kan uitzakken tijdens erg droge perioden.
Een oplossing is het terugbrengen van effluentwater van de Rioolwaterzuivering op het eiland.
Daarmee kan een deel van de poldersloten van water worden voorzien. Het waterschap heeft hier in
de afgelopen jaren vooronderzoeken naar gedaan. Tot nog tot bleek er te weinig draagvlak hiervoor te
zijn op het eiland.
6.1.4.

Knelpunten en maatregelen waterkwaliteit

6.1.4.1.
KRW maatregelen op Ameland
Op Ameland doen zich goede kansen voor om de uitbreiding van waterberging te combineren met de
KRW opgave, op zes locaties. Hieronder staan de zes KRW maatregelen uitgewerkt.
Totaal gerealiseerd areaal aan natuurlijke oevers
Middels de zes hieronder uitgewerkte KRW maatregelen legt het waterschap in totaal bijna 8 hectare
natuurlijke oevers aan, in combinatie met extra waterberging. Daarmee heeft het waterschap de KRW
opgave tot 2016 ruimschoots ingevuld. Een deel van de opgave voor de periode tot 2021 is daarmee
eveneens gerealiseerd.
Lijesloot, aan de zuidoostzijde van Nes
Deze maatregel staat aangegeven op Figuur 29. Hier legt het waterschap op eigen grond in totaal
2
1.300 m natuurlijke oevers aan, langs de Lijesloot. In het verleden is hier al 0,5 hectare natuurlijke
oever aangelegd.

Figuur 29: KRW maatregel Lijesloot

Oosterwijdesloot, ten zuiden van Ballum
Dit is één van de twee grote slenken ten zuiden van Ballum. Het Wetterskip treft hier een aantal
maatregelen, deels gericht op herstel (achterstallig onderhoud), deels ter invulling van de KRW
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opgave. Alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd op het grondgebied van Wetterskip Fryslân en
zijn gevisualiseerd in Figuur 30:
 De Oosterwijdesloot (Oasterwiedesloat) is sterk verland, omdat al decennia lang alleen het
doorstroomprofiel van de hoofdwatergang wordt onderhouden. Het Wetterskip baggert en graaft
de gehele slenk weer uit. Door het deels uitmaaien en baggeren wordt de slenk weer hersteld;
 Daarnaast herprofileert het waterschap de oevers. Daarbij wordt circa 2,85 hectare natuurlijke
oevers aangelegd;
 Langs de zuidzijde van de Oosterwijdesloot legt het waterschap een duiker zodat doorstroming
plaats kan vinden en nieuwe verlanding kan worden voorkomen;
 Het in het oostelijk gedeelte gelegen eiland wordt ontdaan van de rondomgelegen rietkragen zodat
het eiland overblijft.

Figuur 30: KRW maatregel Oosterwijdesloot

Skutehôn, ten zuiden van Ballum
Dit is de andere slenk aan de zuidkant van Ballum. Aan het eind van deze slenk ligt de
uitwateringsduiker Skutehôn, die dienst doet als afwatering voor de gehele polder Hollum-Ballum. De
KRW maatregel voor deze slenk is gevisualiseerd in Figuur 31. De maatregel kan volledig op
waterschapseigendom worden uitgevoerd en behelst het volgende:
 Al decennia lang is alleen de hoofdwatergang onderhouden, aan de oostkant van de slenk. Aan
de slenk is geen onderhoud gepleegd. Gedeeltes van de Skutehôn zijn daardoor volledig verland.
Door het deels uitmaaien, baggeren en herprofileren van de randen en de twee doodlopende
uitlopers van de Skutehôn worden de oude slenken weer hersteld zodat deze extra
bergingsmogelijkheden opleveren;
 Tevens legt het waterschap een natuurlijke oever aan van circa 4 hectare langs de Skutehôn.
Deze worden zodanig ingericht dat deze voldoen aan de KRW doelstelling voor natuurlijke
oevers;
 Aan beide uiteinden van de twee doodlopende uitlopers van de Skutehôn legt het waterschap een
duiker, zodat doorstroming plaatsvindt en nieuwe verlanding wordt voorkomen;
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Om de doorstroming van deze uitlopers te bevorderen brengt het waterschap een versmalling aan
in de hoofdwatergang. Door dat met een damwandconstructie te doen, voorkomt het waterschap
dat het verloren gegane wateroppervlak dient te worden gecompenseerd.

Figuur 31: KRW maatregel Skutehôn

Belangrijke natuurwaarden Skutehôn en Oosterwijdesloot
Op dit moment zijn beide plaatsen belangrijke broedgebieden voor rietzangers als kleine karekiet,
baardman, rietgors en anderen. Ook de Bruine Kiekendief broedt hier. Voordat de beoogde
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, laat het waterschap Nb-wet en Flora- en
Faunawettoetsingen uitvoeren. Ook de Gedragscode gaat het waterschap hanteren. Doelstelling
daarbij is het beperken van nadelige invloeden op een aantal leefgebieden en soorten.
Skipsloot / Bargekop, ten zuiden van Buren
2
In deze oude slenk legt het waterschap op eigen grond 1.500 m natuurlijke oevers aan, langs de
Skipsloot/ Bargekop, zoals in rood is gevisualiseerd in Figuur 32. Tevens wordt deze slenk door te
maaien, baggeren en herprofileren van het noordelijke deel van de Skipsloat en de zijtak, weer op de
juiste afmetingen gebracht.
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Figuur 32: KRW maatregel Skipsloot / Bargekop

De Slenk, ten westen van Nes
Ook langs deze slenk heeft het Wetterskip eigendom die het waterschap gaat omzetten in een
verbrede slenk. Dit levert extra waterberging op, en is onderdeel van de invulling van de KRW opgave.
In de loop der tijd is de Slenk smaller geworden, onder andere na uitvoering van de ruilverkaveling. De
Slenk / hoofdwatergang die is overgebleven is smaller dan het eigendom van het waterschap.
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Figuur 33: De Slenk te Nes

Slenkensysteem ten westen van de Reeweg te Hollum
Ten zuiden van Hollum, aan de westkant van de Reeweg, ligt een tweetal wielen, die onderdeel waren
van een oude slenk. Omdat een deel van de benodigde grond eigendom is van een particulier en een
deel in eigendom bij BBL, is er een reële mogelijkheid om deze slenk te herstellen in de
oorspronkelijke ligging, zoals gevisualiseerd in Figuur 34.
In de planperiode worden de mogelijkheden voor de realisatie van deze slenk nader onderzocht, en
indien mogelijk en financieel haalbaar, uitgevoerd. Omdat grondaankoop niet noodzakelijk is, is dit
een relatief goedkope mogelijkheid om extra waterberging, extra natuurlijke oevers en extra opgroeien paaigebied voor vis aan te leggen. Tevens wordt hiermee een stuk cultuurhistorisch landschap
hersteld.
Mocht dit niet haalbaar blijken, dan blijft er in dit deel van de polder Hollum-Ballum een
bergingsopgave over.
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Grote- en Kleine
Leenderts Wiël

Lombokweg

Reeweg

Figuur 34: KRW maatregel Leenderts Wiel ten zuiden van Hollum

6.1.4.2.
Waterketen
Op Ameland staat een Rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) van het Wetterskip. Deze RWZI krijgt al
het huishoudelijk afvalwater van het eiland via persleidingen aangeleverd. Het gezuiverde water
wordt rechtstreeks op de Waddenzee afgevoerd.
In de dorpen ligt grotendeels een gemengd rioleringsstelsel. Dat houdt in dat ook een groot deel van
het dakwater en het water dat valt op verharde terreinen afgevoerd wordt naar de RWZI. Dat heeft
twee nadelen:
 In natte perioden gaat het zuiveringsrendement omlaag door de relatief grote hoeveelheid
"schoon" regenwater dat in de RWZI terechtkomt;
 Als er meer neerslag valt dan het rioleringsstelsel kan verwerken, dan stort een deel van het
rioolwater ongezuiverd over op de poldersloten, via riooloverstorten die veelal aan de zuidzijde
van de dorpen zijn aangelegd.
Maatregelen om die situatie te verbeteren kunnen zijn:
 Afkoppeling van het regenwater in de dorpen van de riolering levert een verminderde toevoer van
regenwater, en een beperking van het overstorten op de poldersloten. Ook kan meer regenwater
infiltreren in de ondergrond. Of dit realistische maatregelen zijn zal blijken uit de OAS-studie die in
juni 2012 is afgerond (zie nadere beschrijving in paragraaf 9.2);
 Hergebruik van effluentwater op het eiland om ook in droge tijden een extra wateraanvoer te
creëren. Dit water kan in principe ingezet worden als anti-verdrogingsmaatregel in de duinen en de
polder. Voorstudies (onder andere een Maatschappelijke Kosten Batenanalyse in 2005, Witteveen
en Bos) hebben uitgewezen dat dit niet haalbaar en vanuit kwaliteitsoogpunt niet wenselijk is. De
investeringen die nodig zijn, zijn te hoog (lange buistrajecten en extra bemalingscapaciteit). In de
duinen vindt de terreinbeherende instantie het ongewenst vanwege de kwaliteit. Wel kan het
effluentwater dienen als lokstroom voor vis bij de nieuwe spuiduiker in de polder Hollum-Ballum.
Dit staat eerder in deze paragraaf nader uitgewerkt.
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6.1.4.3.
Verzilting
In Figuur 13 is de ligging van het zoet-zout grensvlak in het grondwater te zien (bron: DGV-TNO, 1985 /
Watersysteemanalyse). In de grijze zone bevinden zich de brakwatergebieden. Een deel van de
polder heeft nu water van een brakke kwaliteit. Zoals bij de KRW opgave is beschreven is het vanuit
de Kaderrichtlijn Water niet opgedragen de zwak brakke polderwateren op de eilanden aanvullend te
verbrakken. Omdat de polder een belangrijke landbouwkundige functie heeft, zet het waterschap niet
actief in op verbrakking van het oppervlaktewater. Nevenvoordeel voor de landbouw van het opzetten
van het waterpeil ten behoeve van droge perioden, is het tegengaan van verzilting.
Door de relatief hoge ligging van de polders ten opzichte van de Waddenzee is het water van een
relatief zwak brak niveau. Het is de verwachting dat het nog vele jaren duurt voordat het grond- en
oppervlaktewater zo brak wordt dat het problematisch wordt voor veedrenking en gewassen.

6.1.4.4.
Overige waterkwaliteitsopgaven
Andere waterkwaliteitsopgaven zijn op Ameland niet aanwezig:
 De zwemwaterplas de Vleijen voldoet aan de zwemwaternormen;
 De duinvennen en andere plassen op het eiland hebben geen kwaliteitsknelpunten;
 De polderwateren hebben een acceptabel zoutgehalte voor de functie landbouw, en hebben vanuit
de Kaderrichtlijn Water geen extra verbrakkingsopgave meegekregen;
 Het hoge nutriëntengehalte en beperkte zuurstofgehalte in de poldersloten worden voldoende
verbeterd door de aanleg van natuurlijke oevers.

6.2.

Binnenduinrand

6.2.1.

Knelpunten en maatregelen normale omstandigheden

6.2.1.1.
Recreatiepark Boomhiemke-Jan Roepeheide-west
In Figuur 35 is dit deelgebied weergegeven.
Habitattypen Natura 2000
In het Beheerplan Natura 2000 is een aantal habitattypen aangewezen, waarvoor in het natuurgebied
Jan Roepeheide specifieke instandhoudings- en verbeterdoelstellingen zijn geformuleerd.
Van belang voor Jan Roepeheide:
 Kalkrijke duinvalleien (H2190B). Het areaal aan kalkrijke vochtige duinvalleien is op Ameland
beperkt tot kleine gebiedjes. Er ligt voor dit type duinen een verbeter- en behouddoelstelling op
Ameland, onder andere ook in het natuurgebied ten oosten van Jan Roepeheide-oost;
 Ontkalkte duinvalleien (habitattype H2190C). De doelsteling is om de kwaliteit van dit habitattype
te verbeteren;
 Vochtige duinvalleien (habitattype H2190D). Op de natste delen langs de randen wordt de
ontwikkeling van vochtige duinvalleien met hoge moerasplanten voorzien. Hier zijn hoge
grondwaterstanden van belang.
Knelpuntenanalyse recreatiepark Boomhiemke-Jan Roepeheide-west
In het bebouwde recreatiegebied ligt de grondwaterstand relatief hoog, de ontwateringsdiepte van de
bebouwing is dus gering. Tussen de Jan Roepeheide en het huisjesterrein ligt een sloot, die
noodzakelijk is voor de drooglegging / ontwatering van de bebouwing. Tevens heeft deze sloot een
drainerende werking op het aangrenzende Jan Roepeheide. In het kader van de overdracht van het
beheer van "stedelijk" water, vindt overdracht van beheer- en onderhoud plaats van deze sloot, van de
gemeente naar het waterschap. De sloot wordt daarmee een hoofdwatergang.
Enkele jaren geleden is de sloot verbreed en enigszins verdiept. De afwatering voor het recreatiepark
is daarmee voldoende verbeterd. Vanuit verdrogingoogpunt blijft de drainerende werking ongewenst.
Maatregelen recreatiepark Boomhiemke-Jan Roepeheide-west
De ontwatering van het recreatiepark vereist ontwatering langs deze weg. Het opheffen van de
drainerende werking van deze sloot, bijvoorbeeld door demping of overkluizing, heeft vermoedelijk
relatief weinig effect op de grondwaterstanden in het natuurgebied. Een meer rigoureuze maatregel
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als een kwelscherm is erg kostbaar in relatie tot het te bereiken effect. In dit watergebiedsplan en in
het beheerplan Natura 2000 staan daarom geen maatregelen opgenomen ter verbetering van de
verdroogde situatie van dit deelgebied.
Mocht er in de toekomst als gevolg van ontwikkelingen de afwateringsituatie van de recreatieparken
niet meer afhankelijk zijn van deze sloot, dan kan opnieuw worden onderzocht of de verdrogingsituatie
van het aangrenzende natuurgebied kan worden verbeterd.

Figuur 35: Ligging sloot Boomhiemke

6.2.1.2.

Knelpunten en maatregelen natuurontwikkelingsgebied oostelijk van Jan Roepeheide

en Figuur 37 geven de geografische ligging aan van het gebied. Tevens staan daarop de
watergangen en stuwen aangegeven. Dit gebied is hellend. De invloed van de stuwen reikt niet ver.
De bovenstrooms gelegen duikers liggen hoger dan de stuw. Het waterpeil is om die reden hoger dan
de peilenkaart van het Wetterskip aangeeft. De ontwateringsituatie is daarom minder erg (minder
drooglegging) dan peilenkaarten en droogleggingkaarten suggereren.
Figuur 36

Habitattypen Natura 2000
Zowel het natuurgebied Jan Roepeheide als de landbouwenclave en de golfbaan liggen binnen de
begrenzing van het Natura 2000 gebied.
In het Beheerplan Natura 2000 is een aantal habitattypen aangewezen, waarvoor in het natuurgebied
Jan Roepeheide-oost specifieke instandhoudings- en verbeterdoelstellingen zijn geformuleerd.
Van belang voor Jan Roepeheide-oost:
 Kalkrijke duinvalleien (H2190B). Het areaal aan kalkrijke vochtige duinvalleien is op Ameland
beperkt tot kleine gebiedjes. Er ligt voor dit type duinen een verbeter- en behouddoelstelling op
Ameland, onder andere ook in het natuurgebied ten oosten van Jan Roepeheide-oost;
 Ontkalkte duinvalleien (habitattype H2190C). De doelsteling is om de kwaliteit van dit habitattype
te verbeteren;
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Vochtige duinvalleien (habitattype H2190D). Op de natste delen langs de randen wordt de
ontwikkeling van vochtige duinvalleien met hoge moerasplanten voorzien. Hier zijn hoge
grondwaterstanden van belang.

SBB

SBB

Golfbaan

Figuur 36: De ligging van natuurgebied Jan
Roepeheide-oost

Knelpuntenanalyse natuurontwikkelingsgebied ten oosten van Jan Roepeheide-oost
Ingeklemd tussen de Lange Duinen-Zuid en het ingerichte nieuwe natuurgebied (Jan Roepeheideoost) ligt nog een landbouwenclave, die ontwaterd wordt door een schouwsloot aan de zuidzijde.
Water wordt afgevoerd naar het oosten en vervolgens, aan het einde van het perceel, naar het zuiden
met aansluiting op een hoofdwatergang. In het verleden trad wateroverlast op voor de
landbouwpercelen, maar dat lijkt met de huidige waterhuishoudkundige situatie te zijn opgelost.
Hoewel het waterpeil minder laag is dan op peilenkaarten staat (stuwende duikers bepalen het
waterpeil en niet de stuwen), belemmeren de ontwaterende sloten ten behoeve van het
landbouwperceel de verdere ontwikkeling van de binnenduinrand, die hier grote potenties heeft
(geleidelijke gradiënt maaiveld, hoge grondwaterstanden, diffuse kwel, etc.). Dat geldt vooral voor het
noordelijk landbouwperceel, dat geheel ingeklemd ligt tussen verdroogde natuurgebieden.
Meer naar het zuiden sluit het natuurgebied aan op de golfbaan. Het water van (het noordoostelijke
deel van) de golfbaan wordt in oostelijke richting afgevoerd.
Bij de Ruyghe Hoeve staat een stuw in de hoofdwatergang die het waterpeil van de hoofd- en
schouwwatergangen in dit natuurgebied, de landbouwenclave en een deel van de golfbaan bepaalt.
Althans, op kaart is dat het geval. Dit is een hellend gebied. In werkelijkheid liggen alle duikers in de
hoofd- en schouwwatergangen hoger. De waterstand is in de praktijk dan ook hoger dan het
aangegeven stuwpeil. Het waterpeil op de golfbaan wordt met een duiker opgestuwd tot 2,50 m +
NAP. Het waterpeil op het zuidelijke landbouwperceel tot 2,41 m + NAP, het noordelijke perceel zelfs
2,63 + NAP. De waterpeilen op de kaart geven 2,10/2,38 m + NAP (WP / ZP) aan. Dat is dus lager
dan in de werkelijkheid. De huidige waterpeilen zijn de maximale waterstanden voor de golfbaan en
de landbouwenclave. Hogere waterpeilen leiden tot wateroverlast.
Maatregelen natuurontwikkelingsgebied ten oosten van Jan Roepeheide-oost
Resumerend komt het erop neer dat de huidige ontwatering voor - vooral - het noordelijk
landbouwperceel de verdere ontwikkeling van de binnenduinrand belemmert. Daarentegen kan het
waterpeil niet omhoog bijgesteld worden, omdat er dan wateroverlast optreedt voor de golfbaan en het
landbouwperceel. Het waterschap is derhalve niet in staat om de huidige functies naast elkaar
optimaal te bedienen.
Noordelijk landbouwperceel
In het kader van het beheerplan Natura 2000 wordt hoge prioriteit gesteld aan het verbeteren van de
waterhuishouding in het natuurgebied. Nog onduidelijk is of die prioriteit omgezet wordt naar concrete
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actie tot functiewijziging en optimale natuurinrichting. Het waterschap formuleert daarom de volgende
uitgangspunten in het watergebiedsplan:
 Zolang dit perceel een landbouwkundige functie heeft, handhaaft het waterschap het huidige
waterpeil en ziet het erop toe dat de ontwaterende sloten van voldoende afmetingen blijven;
 Zodra de functie van dit perceel formeel verandert in natuur, dan zal het waterschap inzetten op
een optimaal peilbeheer voor de natuurdoelstellingen op dat perceel en het omliggende
natuurgebied. Een eventuele functiewijziging is een besluit van de Provincie. Het aterschap
neemt geen initiatief daartoe.
In dit watergebiedsplan staan derhalve op korte termijn geen veranderingen opgenomen voor dit
deelgebied.
Zuidelijk landbouwperceel
Voor het zuidelijk landbouwperceel zijn de mogelijkheden voor peilverhoging (nog) beperkter, zowel
voor de golfbaan als voor de landbouw. Tevens zijn de potenties voor het omliggend natuurgebied
een stuk lager. Hierdoor zijn geen aanvullende maatregelen opgenomen in het watergebiedsplan voor
het watersysteem in de zuidelijke landbouwenclave. Aanvullende peilverhoging is niet realistisch,
omdat dan teveel wateroverlast ontstaat. Met het huidige peilbeheer kan de functie landbouw in dit
gebied voldoende functioneren. Dat geldt ook voor de golfbaan. Middels stuwende duikers is het
waterpeil net niet te hoog.

Figuur 37:Jan Roepeheide Oost

6.2.1.3.
Knelpunten en maatregelen randzone binnenduinrand ten noorden van het vliegveld
Tussen het vliegveld en de Lange Duinen-Zuid ligt een graslandstrook in eigendom bij
Staatsbosbeheer. In Figuur 38 is aangegeven waar het gebied is gelegen. Deze strook is niet begrensd
als Natura 2000 gebied, maar grenst wel aan het Natura 2000 gebied.
Knelpuntenanalyse randzone binnenduinrand ten noorden van het vliegveld
Langs het vliegveld loopt een schouwsloot die naar het westen afvoert en stroomafwaarts, verder aan
de westzijde van het vliegveld, afbuigt naar het zuiden. Halverwege gaat deze schouwsloot, ter
plaatse van een oude stuw, over in een hoofdwatergang.
Het waterpeil in de schouwsloot is relatief hoog met een drooglegging van 30 tot 40 cm beneden
maaiveld. Vegetatie en watertype wijzen op de aanwezigheid van kwel. Binnen de huidige functies
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bedient het peilbeheer de functies voldoende. De overgang van het intensief beheerde vliegveld en de
SBB-graslanden in de binnenduinrand is erg strak. Vooral op beheer- en inrichtingsgebied is
verbetering gewenst.
De peilenkaart en droogleggingkaart suggereren een behoorlijk grote drooglegging. In de
werkelijkheid is dat niet zo. Dit is hellend gebied. In de werkelijkheid loopt de slootbodem behoorlijk
snel op tot NAP + 1,50 m. Dat is zelfs boven het winterpeil van NAP + 1,48 m. De sloot draineert
daarom alleen lokaal water.
Maatregelen randzone binnenduinrand ten noorden van het vliegveld

Figuur 38: Staatsbosbeheergronden ten noorden van Vliegveld

Ontwikkelingsmogelijkheden in de binnenduinrand zijn onder te verdelen in concreet te treffen
inrichtingsmaatregelen en een wensbeeld, mogelijk op lange termijn te realiseren.
 Staatsbosbeheer is van plan als beheermaatregel om een strook te gaan afplaggen
(fosfaatverwijdering) en aan 1 zijde van de schouwsloot een natuurlijke oever aan te leggen;
 Op de lange termijn zijn er wellicht mogelijkheden om het waterpeil te verhogen en de sloot
natuurlijker in te richten, met eventueel noodzakelijke aanpassingen op het vliegveld.
Staatsbosbeheer neemt in de planperiode van het watergebiedsplan het initiatief voor het
uitwerken van deze mogelijkheden, onder andere door in overleg te treden met de beheerder van
het vliegveld (gemeente Ameland). Afhankelijk van eventuele aanpassing van het waterpeil en de
mate waarin deze eventueel wordt aangepast, kan uitstraling tot in het Natura 2000 gebied
plaatsvinden. Er zal moeten worden getoetst op eventuele effecten op de daarin gelegen habitats.
6.2.1.4.
Knelpunten en maatregelen Roosduinen-Oost
Dit deelgebied is weergegeven in Figuur 39.
Habitattypen Natura 2000
Ten oosten van de Roosduinen ligt een voormalig, rechthoekig landbouwperceel dat nu in eigendom
en beheer is bij Staatsbosbeheer. Het habitattype dat voor dit perceel is beoogd is dat van ontkalkte
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vochtige duinvallei (H2190C). In een groot deel van het terrein ligt de voorjaarsgrondwaterstand
tussen de 40 en 55 cm-mv. Dit is lager dan de gewenste grondwaterstand.
Knelpuntenanalyse en maatregelen Roosduinen-Oost
Ten oosten van de Roosduinen, onder de Ballumer stuifdijk en ten westen van het fietspad, liggen
percelen, in eigendom bij Staatsbosbeheer, die ontwaterd wordt door een hoofdwatergang langs het
bos (winterpeil NAP + 1,7m, zomerpeil NAP +2,0m). Ook het meer westelijk gelegen weilandje watert
hier op af. Om de grondwaterstanden te verhogen, is een verminderde waterafvoer vereist, oftewel
een peilverhoging gewenst.
Momenteel wordt het waterpeil opgestuwd met twee stuwbochten (rechtop staande buis), bevestigd
op duikers ter plaatse van het fietspad, en bij het ruiterpad. Momenteel stuwt met name de westelijke
constructie het water behoorlijk op. Het huidig watersysteem is bijna optimaal afgestemd op de huidige
inrichting. Aan de vegetatie en waterkleur is te zien dat de watergang langs het bos veel kwelwater
afvangt en afvoert. Het natuurgebied (voormalige landbouwperceel) is gebaat bij een verdergaande
peilverhoging ten westen van het fietspad. De westelijke stuwbuis wordt zo mogelijk nog iets hoger
afgesteld, in overleg tussen Staatsbosbeheer en het waterschap. Veel kan dat niet, omdat dan het
onlangs aangelegde ruiterpad onder water komt te staan.

Figuur 39: Gebied Roosduinen Oost met maatregelen

6.2.1.5.
Knelpunten en maatregelen slenkensysteem Noordkeeg
Dit gebied is weergegeven in Figuur 40.
Habitattypen Natura 2000
Tegen het duingebied van de Môchdijk ligt in het noordelijke deel van de Noordkeeg eveneens een
terrein met als habitatdoelstelling de realisatie van vochtige ontkalkte duinvalleien (H2190C). Een
groot deel van dit gebied heeft een voorjaarsgrondwaterstand van minder dan 25 cm beneden
maaiveld. Verder naar het zuiden toe gaat het habitat over in dat van duinvalleien van open water
(H2190A).
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Knelpuntenanalyse slenkensysteem Noordkeeg
Het waterpeil in de sloot langs het Westerpad wordt opgestuwd door meerdere peilregulerende
duikers. De peilregulerende duiker in Figuur 40 is de duiker die op de peilenkaart is aangegeven, en die
dus formeel een peilgrens vormt.
Het huidige, recent ingerichte, natuurgebied van de Noordkeeg watert in zuidelijke richting af via een
regelbare stuw. Via deze weg wordt kwelwater vanuit de duinen afgevoerd. Voor de
habitatdoelstellingen in dit gebied zou het gunstig zijn om nog meer water vast te houden, door het
stuwpeil verder te verhogen. Daarentegen zal het gebied daardoor (nog meer) onder water komen te
staan en dat is weer nadelig voor bijvoorbeeld weidevogels.
Momenteel is aanvullende peilverhoging niet zonder meer mogelijk, omdat de landbouwgronden ten
westen van dit natuurgebied en langs het Westerpad en de natuurcamping afhankelijk zijn van de
afvoer.

Figuur 40: maatregelen slenkensysteem Noordkeeg

Maatregelen slenkensysteem Noordkeeg
Verbetering voor de habitats in het Natura 2000 gebied (verhoging grindwaterstanden) is nodig. Het
beheerplan Natura 2000 zal daarvoor dezelfde maatregelen opnemen als het watergebiedsplan. Dat
zijn de volgende maatregelen.
Op korte termijn is een kleine verbetering voor de natuur te bereiken door de huidige stuw te
verhogen. Dat maakt onderdeel uit van het maatregelenplan van het watergebiedsplan. Nadere
hoogtemetingen moeten uitwijzen wat de precieze consequenties zijn, bijvoorbeeld het areaal dat
inundeert, en of dat daadwerkelijk wenselijk is.
Dit gebied heeft meer potenties en Staatsbosbeheer heeft aanvullende ambities. Op korte termijn gaat
Staatsbosbeheer het deel hoofdwatergang tussen de stuw en de Verbindingsweg vergraven. Voor
zover mogelijk volgt de hoofdwatergang dan de oorspronkelijke loop van de slenk.
De volgende stap is het verhogen van het waterpeil, in het traject tussen de stuw en de
Verbindingsweg.
In de planperiode van het watergebiedsplan onderzoeken Staatsbosbeheer en het waterschap
gezamenlijk naar de meest optimale hydrologische inrichting van de Noordkeeg, die op korte termijn te
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realiseren is. Randvoorwaarde daarbij is dat het landbouwbelang en eventuele andere belangen
daarbij geen hinder ondervinden.

6.2.1.6.
Knelpunten en maatregelen omgeving Katteplas
De Vlakte van Polet, ten noordoosten van de Kievitsweg, is een laagte met een slotenpatroon erdoor.
Deze komt uit in de Katteplas, die wordt bemalen door een gemaaltje. Voorheen waterde dit gebied af
via een sloot. Die moest worden gedempt ten behoeve van het leggen van kabels en leidingen. Afvoer
onder vrij verval was niet meer mogelijk via de lange route door kleine duikers naar het watersysteem
aan de zuidkant van de Verbindingsweg. Daarom is een gemaaltje geplaatst. Deze situatie is
weergegeven op Figuur 41.
Mogelijk veroorzaakt het waterpeil in de sloten op de Vlakte van Polet verdroging voor de omliggende
natuurgronden. Op deze natuurgronden liggen vanuit Natura 2000 verbeterdoelstellingen voor Natte
Heide.
Peilverhoging lijkt niet goed mogelijk, en de winst die dat zou opleveren voor de natuur is beperkt. Zo
is nu al het waterpeil in de Katteplas vrij hoog. Daarnaast liggen de duikers in de vlakte op hoogte, en
stuwen het waterpeil daardoor stapsgewijs omhoog. Het is daardoor maar de vraag hoe ver een
algemene peilverhoging doorvoert. En door peilverhoging wordt de Vlakte van Polet mogelijk te nat. In
het watergebiedsplan en het beheerplan Natura 2000 staan geen maatregelen opgenomen om de
waterbeheersing in dit gebied aan te passen.

Figuur 41: Bemalingsgebied gemaal Katteplas

6.2.1.7.
Lange Duinen Noord
Tegelijkertijd met de overdracht van het beheer van de zandige kering (zie hoofdstuk 5), wordt het
waterbeheer van het gebied Lange Duinen Noord overgedragen aan het Wetterskip. Omdat dit gebied
tot op heden formeel buitendijks was, heeft Rijkswaterstaat hier altijd het waterbeheer gevoerd. Wel
vindt hierover afstemming plaats met het Wetterskip als er maatregelen worden genomen.
Dit gebied is eveneens begrensd als Natura 2000 gebied.
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De Lange Duinen Noord is weergegeven op Figuur 42.

Figuur 42: Lange Duinen Noord

Het huidig waterpeil van het gebied is NAP + 2,36 m. Het water wordt incidenteel in het vroege
voorjaar via een geul afgevoerd om het gebied toegankelijk te houden voor toeristen. Er liggen enkele
fiets- en wandelpaden.
Het gebied is middels driejaarlijkse pachtcontracten verpacht voor het maaien van riet. Om het riet te
kunnen maaien wordt de waterstand eveneens verlaagd. Deze afvoer gebeurt met een pomp.
De beherende partijen hebben de wens om waterafvoer uit het gebied zoveel mogelijk te beperken.
Indien het water wordt vastgehouden, dan is gebied niet meer toegankelijk en zijn aanvullende
maatregelen nodig. Het gebied aan de zuidzijde heeft een waterpeil van NAP + 2,60 m. Dit peil is in
de Lange Duinen Noord niet mogelijk, verdere peilverhoging leidt daar tot wateroverlast.
In het kader van de overdracht van de zandige kering, maken waterschap en Rijkswaterstaat
onderling afspraken over de overdracht, het te voeren beheer en eventueel aanvullende maatregelen.
Toekomstig terreinbeheerder Staatsbosbeheer wordt hier eveneens bij betrokken. Ook wordt
afgestemd met het beheerplan Natura 2000. Mogelijk dat het voor de gestelde habitatdoelstellingen
gewenst is om water (nog meer) vast te houden.
De volgende aspecten zijn te noemen:
 Het Wetterskip gaat het waterpeil in het gebied inmeten en vastleggen in een peilbesluit. Op dit
moment is het peil vastgesteld op NAP + 2,36 m;
 Communicatie naar de streek over de voorgenomen veranderingen is noodzakelijk;
 In de planperiode van het watergebiedsplan gaat het waterschap onderzoek doen naar de
mogelijke gevolgen van peilverhoging in dit gebied;
 Als het noodzakelijk blijkt te zijn om het overtollig water te verpompen uit dit gebied, dan heeft het
de voorkeur om dit te doen in zuidelijke richting, om aldaar de verdroging te bestrijden.
6.2.2.
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De ontwatering in de binnenduinrand veroorzaakt in het algemeen verdroging van de natuurgebieden.
Deze problematiek is in de vorige paragraaf beschreven.
Dezelfde ontwatering is echter niet fors gedimensioneerd. In extreem natte omstandigheden stagneert
de afvoer hier. Dat veroorzaakt vooral problemen in de noordelijke randzones van de polders voor
landbouwpercelen, het vliegveld en de recreatieparken. Paragraaf 6.1.1.7 beschrijft deze
problematiek.
Hagedoornveld
In de lage delen van het duingebied, die niet in open verbinding staan met de polder is weinig
ontwatering. Dat veroorzaakt een optimale natuurlijke hydrologische dynamiek, die samengaat met de
natuurlijke omstandigheden. Daar hoort ook bij dat het water zich ophoopt in laagtes in extreem natte
periodes.
Het Hagedoornveld, ten noorden van de Môchdyk tussen Nes en Ballum, is zo'n laagte. In dit gebied
e
heeft - buiten een korte periode in de jaren '40 van de 20 eeuw - geen afwatering plaatsgevonden.
Het waterschap heeft daar geen actieve beheertaak, er is geen peilbesluit voor dit gebied. Voor de
ecologie (Natura 2000) is hier een optimale situatie, behoudens enige verdroging door wegzijging naar
de Noordkeeg.
In extreem natte perioden hoopt het water zich hier op, ontstaan plasdras situaties en staan delen
onder water. Ook dat is optimaal voor de natuurdoelen in dit gebied.
Deze vlakte wordt doorkruist door een fietspad. Dit fietspad ligt erg laag. Globaal tussen oktober 2012
en januari 2013 heeft er zoveel water gestaan in het Hagedoornveld, dat het fietspad onder water
stond. De gemeente is bezig deze ongewenste situatie op te lossen.
Een goede mogelijkheid is het ophogen van het fietspad. De waterhuishoudkundige situatie van het
Hagedoornveld hoeft daarvoor niet te veranderen. Deze optie kan zonder nadere procedures of
vergunningen worden uitgevoerd. Een deel van het fietspad valt onder beheer van Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft begin 2013 enkele lage trajecten opgehoogd, waardoor deze niet meer onder
water komen te staan.
Een andere mogelijkheid is het realiseren van een afwateringsmogelijkheid naar de polder, via een
duiker onder de Môchdyk. Deze duiker zou alleen moeten functioneren in geval van extreme neerslag.
Voor deze afwateringsmogelijkheid zijn meerdere procedures voor nodig. De duiker kruist een
primaire waterkering, de waterhuishouding in het Natura 2000 gebied wordt aangepast, er wordt een
lozingspunt op de polder gecreëerd en het watersysteem komt binnen het actieve beheergebied van
het waterschap te vallen, waarvoor een peilbesluit vereist is.
Dit watergebiedsplan bevat geen maatregelen ter verbetering van de situatie van het fietspad van het
Hagedoornveld. Mocht de gemeente aanpassingen vragen aan het watersysteem, dan zal het
waterschap op dat moment de formele aanvragen daarvoor in behandeling nemen.
Andere duinvalleien en laagtes
In de andere duinvalleien zijn geen knelpunten bekend die optreden in extreem natte
omstandigheden.
6.2.3.

Knelpunten en maatregelen erg droge omstandigheden

Bluswaterplan
Onder normale omstandigheden zijn in en rondom de dorpen voldoende voorzieningen beschikbaar
voor het blussen van brand. In een aantal natuurgebieden is geen oppervlaktewater beschikbaar op
korte afstand, of het is niet voor materieel bereikbaar. Ook zijn er mogelijk locaties waarvoor het vanuit
ecologisch oogpunt niet wenselijk is om water op te pompen voor het blussen van branden.
Vooral duingebieden zijn in droge perioden vatbaar voor het uitbreken van brand. In april en juli 2010
is op Ameland nog een tweetal duinbranden uitgebroken. De brandweer Noordoost Fryslân geeft aan
een blusplan te willen opstellen voor Ameland. Daarvoor staat in dit watergebiedsplan de actie
opgenomen om een blusplan te maken. Het waterschap is hier actief bij betrokken vanuit de
gebiedskennis en vanuit de toezichthoudende rol als waterbeheerder.


Het blusplan komt tot stand door te inventariseren:
o waar oppervlaktewater beschikbaar is;
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of er oppervlaktewateren zijn van waaruit in geen geval water gewonnen mag worden
om te blussen;
o wat de bereikbaarheid is van de oppervlaktewateren;
o welke maatregelen getroffen moeten worden om oppervlaktewater bereikbaar te
maken en welke voorzieningen (bijvoorbeeld putringen) aangelegd moeten worden
om het water te kunnen oppompen;
o welke alternatieven er zijn voor oppervlaktewater, zoals het blussen met zeewater, het
leegpompen tot een bepaald minimum niveau per waterpartij of het gecontroleerd
laten uitbranden;
Deze inventarisatie wordt verwerkt in een blusplan, bestaand uit een plan van aanpak om de
brandbestrijding op Ameland te optimaliseren inclusief trekkerrollen en kostenverdeling, een
calamiteitenplan (draaiboek in brandsituaties) en een preventieplan om het uitbreken van brand
zoveel mogelijk te voorkomen.

Staatsbosbeheer neemt het initiatief tot het opstellen van het blusplan. De eerste verkennende
overleggen tussen gemeente Ameland, brandweer Ameland en Noordoost Fryslân en Staatsbosbeer
hebben reeds plaatsgevonden. Het reguliere beheerdersoverleg op Ameland is een goed middel om
de totstandkoming van het blusplan vorm te geven.

Blad 63 van 82

131016-watergebiedsplan ameland_def.doc

7.

Gewenste peilbeheer

Het Gewenste peilbeheer dat voor het polders op Ameland wordt voorgesteld komt voor het overgrote
deel overeen met het huidige peilbeheer. Er worden slechts enkele aanpassingen voorgesteld omdat
het watersysteem goed op orde is. De functies in het gebied worden met de huidige peilen goed
genoeg bediend.
De peilaanpassingen die in de RAK Ameland zijn bepaald, worden overgenomen als de gewenste
peilen.

7.1.

Peilenkaart

Het gewenste peilbeheer wordt in het watergebiedsplan vertaalt op een peilenkaart. Deze nieuwe
peilenkaart is één van de resultaten van dit watergebiedsplan. Het vormt daarmee het kader van het
peilbesluit. Na vaststelling van het plan doorloopt het waterschap een peilbesluitprocedure.
De gewenste peilenkaart wijkt voor het overgrote deel niet af van het huidige peilbeheer, maar wel van
het vigerende peilbesluit. De waterpeilen zoals het waterschap die al jaren hanteert, wijken in enkele
peilgebieden af van het peilbesluit. Dat heeft de volgende oorzaken:
1. Ten tijde van het opstellen van het peilbesluit zijn geen waterpeilen ingemeten. Daardoor zijn
onbewust licht afwijkende waterpeilen vastgelegd;
2. In de binnenduinrand liggen in de hoofdwatergangen en overige sloten duikers op hoogte. Deze
duikers stuwen het water hoger op dan de stuwen die in de sloten staan. In het verleden is daar in
het peilbesluit geen rekening gehouden, waardoor veel peilvakken een te laag peil suggereren
(stuwpeil ipv hoogte duiker). In de nieuwe peilenkaart bij dit watergebiedsplan zijn de belangrijkste
stuwende duikers in de hoofdwatergangen vertaald in peilvakken, voor zover deze bekend zijn bij
het waterschap. Er is geen rekening gehouden met stuwende duikers in overige sloten;
3. Enkele peilwijzigingen vanuit de RAK (Vb. Noordkeeg en De Meer ten oosten van Hollum) zijn wel
uitgevoerd, maar niet vastgelegd in een peilbesluit.
Omdat de huidig gehanteerde waterpeilen grotendeels voldoen voor de functies in de polders en de
binnenduinrand, worden de werkelijk gehanteerde waterpeilen vastgelegd op de peilenkaart van dit
watergebiedsplan. Er vinden bijna geen daadwerkelijke peilwijzigingen plaats. De enige (mogelijke)
peilwijzigingen die worden voorgesteld staan in onderstaand kader. Op de gewenste peilenkaart staan
deze weergegeven met bandbreedtes. Het waterschap werkt deze nader uit in het peilbesluit, volgend
op het watergebiedsplan. De geactualiseerde peilenkaart staat in Bijlage 3:
Watersysteemkaart
en Gewenste Peilenkaart.
De nieuwe peilenkaart is derhalve grotendeels een correctieve herziening van het vigerende
peilbesluit:
 de peilwijzigingen vanuit de RAK worden doorgevoerd in het peilbesluit (Vb. De Meer te Hollum en
de Noordkeeg te Nes);
 meer peilvakken die gestuwd worden door peilregulerende duikers zijn gespecificeerd en vertaald
in peilvakken.
Peilwijzigingen in bandbreedtes:
Op enkele plekken op Ameland vinden mogelijk peilwijzigingen plaats. Of deze daadwerkelijk
plaatsvinden, en hoeveel dit zal zijn, is nog niet bekend. Wel is een ondergrens of bovengrens aan te
geven. Beneden de ondergrens, en boven de bovengrens zijn nadelige effecten op andere belangen
of op de omgeving te verwachten. Daarom is voor deze deelgebieden een bandbreedte opgenomen
op de gewenste peilenkaart.
Mogelijk toekomstige wijzigingen, in peilbesluiten nader uit te werken:
 In het kader van het peilbesluit, volgend op het watergebiedsplan, onderzoeken Staatsbosbeheer
en waterschap de optimalisatiemogelijkheden voor de Noordkeeg. De natuurdoelen hebben
voordeel bij een nog hoger waterpeil. Dat zal alleen mogelijk zijn, als dat geen nadelige effecten
op omliggende functies heeft;
 De nieuwe uitwateringsduiker in de Ballumerbocht biedt kansen om lokaal het peil structureel te
verlagen in de Ballumermieden. Zodra er zicht komt op de uitvoeringsdatum, start het waterschap
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lokaal een gebiedsproces op om te komen tot een verbeterde drooglegging voor de laagste
gebiedsdelen;
Door relatief eenvoudige maatregelen, met weinig invloed op de omgeving, is het mogelijk om de
camping aan de Smitteweg te Ballum op een lager waterpeil te zetten. In het peilbesluit wordt
deze peilverlaging nader uitgewerkt.
Peilaanpassing als gevolg van bodemdaling door gaswinning. Het meest oostelijke peilvak van de
polder Nes-Buren heeft te kampen met enige bodemdaling door gaswinning aan de oostkant van
Ameland. Door het waterpeil naar beneden aan te passen, is deze bodemdaling voldoende
gecompenseerd, en blijft de drooglegging op orde.
De gemeente zoekt naar een oplossing voor het laaggelegen fietspad in het Hagedoornveld.
Mocht de gemeente de oplossing zoeken in peilverlaging, en dit te verenigen blijkt met de
natuurdoelen in dit Natura 2000 gebied, dan kan dit mogelijk leiden tot een uitbreiding van het
actieve beheergebied van het waterschap, met een nieuw peilbesluit.

Flexibiliteit in het peilbesluit
In het peilbesluit volgend op het watergebiedsplan wil het waterschap de mogelijkheid vastleggen om
een bandbreedte in het peilbeheer te hanteren. Daarmee formaliseert het waterschap de
noodzakelijke flexibiliteit die nodig is voor peilbeheer op een eiland, zonder aanvoermogelijkheden:
 het vastleggen van de waterpeilen als zijnde streefpeil in verband met het ontbreken van
wateraanvoermogelijkheden;
 het verhogen van het waterpeil (vooral) in het voorjaar, om het uitzakken van waterpeilen in droge
tijden zoveel mogelijk te beperken. Dit fenomeen is al vele jaren onderdeel van het dagelijks
peilbeheer. Het waterschap voert dit uit in nauw overleg met agrariërs en andere
belanghebbenden die direct te maken hebben met de verhoogde waterpeilen;
 het laag houden van het winterpeil tot minimaal eind februari om de berijdbaarheid van de
percelen te vergroten in het vroege voorjaar.
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8.

Regionale wateroverlast

Het watersysteem in de polders van Ameland voldoet niet aan de gebiedsnormen. Dat houdt in dat in
het huidige watersysteem lokaal vaker wateroverlast optreedt dan volgens de werknormen zou
mogen. De gebiedsnormen staan toegelicht in paragraaf 8.1.
Om de watersystemen van de polders op Ameland aan de gebiedsnormen te laten voldoen, zijn
maatregelen nodig. Na uitvoering van de maatregelen in paragraaf 6.1 voldoen de watersystemen wel
aan de gebiedsnormen. Deze maatregelen zijn ook voldoende om in de periode tot 2030 de
verwachte klimaatveranderingen (toename neerslag, zeespiegelstijging) en overige veranderende
omstandigheden (stijging wadbodem) te kunnen weerstaan.
Samengevat zijn dat de volgende maatregelen:
 Realisatie 8 hectare extra waterberging, in combinatie met uitvoering van de KRW opgave:
uitgraven en verbreden slenksystemen;
 Verbeteren van de afvoer in polder Hollum-Ballum, door het aanleggen van een nieuwe
uitwateringsduiker in de Ballumerbocht;
 Het oplossen van detailknelpunten, zoals het vergroten van duikers en vervangen van stuwen.

8.1.

Gebiedsnormenkaart

Het waterschap heeft een gebiedsnormenkaart opgesteld. Deze is weergegeven in bijlage 2.
De gebiedsnormen die erop staan zijn de werknormen (zie paragraaf 3.2), die bepalen aan welke
norm het watersysteem getoetst wordt.
Bij de toetsing in 2006 is niet getoetst aan de aanvullende provinciale normen: maïs is niet afzonderlijk
beoordeeld met een zwaardere werknorm. Voor de polders Hollum-Ballum en Nes-Buren zijn
inundatie kansenkaarten gemaakt voor de situaties 1:10, 1:25 en 1:100, in de huidige situatie, 2030 en
2100. Bij de toetsing aan het grondgebruik is gesteld dat er weinig akkerbouw is op Ameland en dat
een deel bebouwd (dorpen en recreatieparken) is. Het overgrote deel van de polders Hollum-Ballum
en Nes-Buren is grasland.
De polders Hollum-Ballum en Nes-Buren zijn aangewezen als Beheersgebied binnen de EHS (zie
Figuur 10). Naast de hoofdfunctie landbouw heeft de polder daarom een belangrijke nevenfunctie
natuur, met bijvoorbeeld minder drooglegging ten behoeve van weidevogels en natuur, hogere
grondwaterstanden en eventueel lagere gebiedsnormen vanuit de waterhuishouding. Daarom stelt het
waterschap voor om voor de landbouwgrond in de polder een gebiedsnorm van 1/10 jaar (grasland)
vast te stellen.
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9.

Waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân

In het Nationaal Bestuursakkoord Water is de intentie afgesproken dat gemeenten voor hun
grondgebied een waterplan opstellen. Het Wetterskip ontwikkelt een watergebiedsplan Ameland. Om
te voorkomen dat er twee plannen ontstaan die deels overlappen, is afgesproken dat het waterplan
deel gaat uitmaken van het watergebiedsplan.
Het waterplan Ameland heeft een doorlooptijd van 4 jaar, van 2013 t/m 2016. Het plan is tot stand
gekomen middels interactief proces tussen de gemeente en het waterschap. Hierbij was vooral
behoefte aan goede onderlinge afspraken over de watertoets en de compensatie van verhard
oppervlak. Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het gebied van de waterketen.
Tijdens het extreem natte najaar van 2012 is de beperkte ontwateringsituatie van de dorpen en de
recreatieparken een knelpunt gebleken dat moet worden opgelost. Gezien de gezamenlijke
verantwoordelijkheden van gemeente, waterschap en particulieren op het gebied van waterbeheer
binnen de bebouwde kom, is deze problematiek eveneens uitgewerkt in dit hoofdstuk, het
gezamenlijke waterplan.
Om overlap te voorkomen is voor het overige zoveel mogelijk aangesloten op en verwezen naar het
watergebiedsplan.
Het waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân heeft betrekking op de kansen en knelpunten
en maatregelen in de watersystemen van de bebouwde gebieden van de gemeente Ameland; Hollum,
Ballum, Nes, Buren en de grootste recreatieparken.
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (actueel) is tussen Rijk, waterschappen en gemeenten
afgesproken voor het gemeentelijk grondgebied een waterplan op te stellen. Het waterplan omvat
afwijkingen van standaard procedures en geeft op onderdelen een eigen invulling van landelijke
wetgeving. Om die reden is het inspraakplichtig. Vaststelling en inspraak bij en door de gemeente en
het waterschap hebben gelijktijdig plaatsgevonden, tegelijkertijd met de procedures van het
watergebiedsplan. De plantekst is geïntegreerd in het watergebiedsplan.

9.1.

Beleid

Op gemeentelijk niveau zijn verschillende beleidsnota's opgesteld die van invloed zijn op het
waterplan. Hieronder worden de belangrijkste genoemd met een korte beschrijving.
 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2008-2017. In 2008 heeft de gemeente Ameland een GRP
vastgesteld voor de periode 2008-2017. In het GRP zijn onder andere de volgende
speerpunten benoemd (die een relatie hebben met het waterplan):
o Zoveel mogelijk hemelwater van schoon oppervlak wordt rechtstreeks naar het
oppervlaktewater afgevoerd;
o Om de waterkwaliteit verder te verbeteren worden vuilemissies van overstorten
doelmatig gereduceerd;
o Om knelpunten aan de riolering(zorg) te voorkomen wordt tijdig ingespeeld op
toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Inmiddels is de Waterwet in werking getreden waarin ook de Wet gemeentelijke watertaken is
opgenomen. In de Waterwet is opgenomen dat uiterlijk 1-1-2013 alle gemeenten een verbreed
GRP dienen te hebben. Hierin dient naast de klassieke zorgplicht voor het afvalwater, ook
beleid te worden opgenomen over de zorgplichten voor hemel- en grondwater.
 Structuurvisie Ameland. De Structuurvisie - in de gemeenteraad van Ameland vastgesteld op 28
november 2011 - vormt het integraal kader waaraan de ruimtelijke plannen van de gemeente
worden getoetst. In de structuurvisie is aangegeven dat natuur, landschap en cultuurhistorie
de ruimtelijke agenda tot 2020 bepalen. Op de structuurvisiekaart wonen is voor de vier
dorpen aangegeven welke ruimtelijk ontwikkelingen de komende jaren op stapel staan.
Daarbij gaat het deels om inbreiding (bebouwen bestaande open plekken en benutten
restcapaciteit bestemmingsplannen) en uitbreiding. Uitbreiding is voorzien op de volgende
lokaties: de Trapweg in Hollum, de Smitteweg in Ballum, de Bureweg-Hoge Eggenweg in Nes
en de Strandweg-Paasduinweg in Buren.
 Daar gaan we naar toe!, Toeristisch Actieplan Ameland 2005. Dit actieplan geeft aan hoe het
Amelander toerisme kan worden versterkt. Onder de noemer 'aanbod' (wat het eiland te
bieden heeft) wordt onder andere natuur en landschap genoemd. Het water maakt hier
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onderdeel van uit. In het Actieplan is opgenomen dat de kwaliteit van natuur en landschap
moet worden behouden en waar mogelijk verbeterd.

9.2.

Duurzaam en veerkrachtig watersysteem

Met een duurzaam en veerkrachtig watersysteem willen de gemeente en het waterschap bereiken dat
het watersysteem in de bebouwde gebieden voldoet aan de uitgangspunten en normen van
e
Waterbeheer 21 eeuw en de Kaderrichtlijn Water. Dit betekent concreet dat er zich onder normale
omstandigheden geen overlastsituaties mogen voordoen met oppervlakte- en grondwater en de
riolering. Maar ook dat de waterkwaliteit van het juiste niveau is.
In de volgende paragraven staat hoe gemeente en waterschap hieraan invulling gaan geven voor
ruimtelijke ontwikkelingen, de waterketen en grondwateroverlast. Hoe de gemeente en het waterschap
de wateroverlastproblematiek in de dorpen en op de recreatieparken gaan bestrijden, is uiteengezet in
paragraaf 9.3.
9.2.1.
Ruimtelijke ontwikkelingen / watertoets
Sinds de invoering van de Watertoets en de waterparagraaf weten de gemeente en het waterschap
elkaar goed te vinden voor wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland. Eén van de kenmerken
van het eiland, de kleinschaligheid, vertaalt zich ook door in de ruimtelijke ordening. Op het eiland is
sprake van 'microplanologie'. Er vinden op het eiland geen grootschalige ontwikkelingen van
woonwijken en bedrijventerreinen plaats. Huizen en bedrijven worden vaak per 1 of 2 tegelijk
gebouwd. Veelal gebeurt dit als inbreiding en is de grond vaak in eigendom van particulieren. Ook als
er wel sprake is van uitleggebieden aan de rand van de dorpen spelen de kleinschalige
ontwikkelingen en de eigendomsverhoudingen.
Voor de gemeente betekent dit dat er weinig sturingsmechanismen zijn om bijvoorbeeld de 10%
watercompensatie af te dwingen. In de dorpskernen is weinig open water aanwezig, waarop een
hemelwaterafvoer kan worden aangesloten. De van oudsher aanwezige waterstructuur is vaak
verdwenen (gedempt). Watercompensatie op het eigen terrein is moeilijk, omdat hier medewerking
van de particuliere eigenaren nodig is.
Alleen in uitleggebieden waar de gemeente goede grondposities heeft is het mogelijk om
watercompensatie op de juiste wijze te realiseren. Daarnaast is het in sommige particuliere gevallen
mogelijk, bijvoorbeeld in de nabijheid van open water, om compensatie te realiseren.
Bovenstaande leidt er toe dat er per saldo meer verhard oppervlak wordt aangelegd dan dat er in
verhouding in open water wordt gecompenseerd. Dat levert lokaal meer risico voor wateroverlast op,
zowel in het dorp waar neerslag door extra verharding moeizamer kan infiltreren, als buiten het dorp,
waar extra piekafvoer naar wordt afgewenteld.
Met het gezamenlijke waterplan willen gemeente Ameland en het waterschap een eenduidige
beleidslijn introduceren die praktisch en werkbaar is voor alle betrokkenen, dus ook voor particuliere
eigenaren.
De beleidslijn komt er op neer dat in alle gevallen nieuwbouw of herstructurering gepaard moet gaan
met compenserende maatregelen in de waterhuishouding:
1. óf de te bebouwen locatie wordt zodanig ingericht dat het hemelwater op het perceel wordt
opgevangen en in de ondergrond geïnfiltreerd;
2. óf 10% van het nieuw aan te leggen verhard oppervlak (dakoppervlak) moet worden
gecompenseerd in de vorm van open water. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar:
 inbreidingslocaties zonder open water in de buurt: hieronder verstaan waterschap en gemeente
locaties waar zich in de directe omgeving geen open water bevindt en waar de kosten van het
aanleggen van een afvoervoorziening naar open water uitstijgen boven de baten. Op sommige
van deze locaties is infiltratie van hemelwater mogelijk;
 inbreidingslocaties met open water in de buurt: deze locaties liggen naast of in de directe
nabijheid van open water. Hiervoor is veelal compensatie in het nabijgelegen open water
(veelal sloten), of middels infiltratie, mogelijk;
 uitleglocaties aan de rand van de dorpen: In de bestemmingsplannen voor nieuwe uitleglocaties
wordt door de gemeente 10% open water opgenomen op basis van het verwachte areaal aan
verhard oppervlak. De watercompensatie vindt bij voorkeur plaats in het plangebied zelf. De
gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van de watercompensatie in
nieuwbouwplannen. De wijze waarop dat gebeurt, is toegelicht in de volgende alinea's en
paragraven.
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In alle gevallen stelt de gemeente bij nieuwe woningen de aanleg van een gescheiden afvoer van
hemel- en afvalwater verplicht. Het hemelwater wordt via een regenwaterbuis afgevoerd van het
perceel. Via een regenwaterstelsel wordt het hemelwater naar het open water gebracht, of de
hemelwaterbuis wordt gescheiden aangesloten op het reeds bestaande gemengde stelsel. Indien nu
nog een gemengd rioolstelsel aanwezig is, kan in de toekomst bij rioolvervangingen eenvoudig en
tegen lage kosten worden aangetakt op het nieuwe gescheiden rioolstelsel.
Compensatie van in- en uitbreidingen
De gemeente Ameland heeft in de Structuurvisie Ameland vastgelegd waar in- en uitbreidingen van
woningbouw in de dorpen kan plaatsvinden. Voor alle uit- en inbreidingen geldt de voorkeur dat de
extra verharding per plan / project wordt gecompenseerd met open water of infiltratie. Het waterschap
en de gemeente hebben in beeld gebracht voor welke potentiële uitbreidingslocaties compensatie op
eigen terrein niet mogelijk is. Voor die specifieke locaties gaan gemeente en waterschap oplossingen
uitwerken, om de woningbouw waterneutraal uit te voeren. De zoektocht naar deze oplossingen
combineren waterschap en gemeente met het uitwerken van de oplossingen voor wateroverlast in de
dorpen (paragraaf 9.3). Mocht dit traject niet tot voldoende compensatie leiden, dan komt de optie
"Waterfonds" in beeld. Dit is nader uitgelegd in paragraaf 9.2.2.
Kaartbijlagen
In de Structuurvisie Ameland van de gemeente is voor de vier dorpen (Hollum - Ballum - Nes - Buren)
aangegeven waar de komende jaren ontwikkelingen voorzien zijn. Op deze kaarten is ook goed de
kleinschaligheid van de ontwikkelingen (behoudens de uitbreidingslocatie) te zien. Het gaat hierbij om
reservecapaciteit binnen de huidige bestemmingsplannen, open plekken in de dorpen waar mag
worden gebouwd en de nieuwe uitleglocaties.
In de bijlage 6 staan per dorp de in- en uitbreidingslocaties aangegeven. Daarop staan alleen de
locaties waarvoor nog een watertoetsprocedure wordt doorlopen. Voor de bouwlocaties uit vigerende
bestemmingsplannen volstaat een bouwvergunning.
Regenwaterstructuurplan
Ten behoeve van het waterplan zijn de ruimtelijke ontwikkelingen uit de Structuurvisie Wonen in
hoofdlijnen uitgewerkt met betrekking tot kansen en knelpunten in het waterbeheer. In een korte
analyse is aangegeven in welke richting het hemelwater kan worden afgekoppeld en waar zich kansen
voordoen voor watercompensatie. In bijlage 6 is deze waterstructuur in hoofdlijnen geschetst.
Deze waterstructuur geeft aan in welke richting de compensatie voor bepaalde percelen kan
plaatsvinden. Per dorp of gedeelte van een dorp wordt in het kader van de OAS en het BRP (beide
2012) uitgewerkt waar het technisch en financieel haalbaar is om een gescheiden rioleringstelsel aan
te leggen. Na afronding daarvan maken gemeente en waterschap een regenwaterstructuurplan, om
de waterstructuur verder uit te werken voor de deelgebieden waar afkoppeling gaat plaatsvinden. Het
regenwaterstructuurplan geeft in detail aan hoe de compensatie moet worden vormgegeven, en geeft
de gemeente bijvoorbeeld input bij weg- en rioleringrenovaties. Het opstellen van een
regenwaterstructuurplan voor de vier kernen is een maatregel in het waterplan.
Recreatieparken
Binnen de vigerende bestemmingsplannen is de ruimte geboden om 10% van de recreatieparken
binnen de grenzen te mogen uitbreiden met bebouwing, bijvoorbeeld het vervangen van stacaravans
door bungalows. Op veel van deze recreatieparken zal infiltratie van hemelwater in de ondergrond
probleemloos mogelijk zijn. Toch bevinden zich op deze terreinen ook laagtes met hogere
grondwaterstanden. Om te voorkomen dat op en rondom de recreatieterreinen wateroverlast door
uitbreidingen ontstaat, maken waterschap en gemeente onderling afspraken over
"standaardoplossingen" per recreatiepark. Dit is als maatregel opgenomen in het waterplan.
Bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente heeft in 2012 het bestemmingsplan Buitengebied geactualiseerd. In het voorstadium
heeft het waterschap meegedacht over het bestemmingsplan. Doel is het bestemmingsplan
Buitengebied zodanig op te stellen dat alle noodzakelijke en afgesproken ontwikkelingen in het
watersysteem, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het watergebiedsplan, hierin passen. Daarmee
worden tijdrovende planwijzigingen voorkomen voor ontwikkelingen die nu al voorzien zijn.
9.2.2.
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Specifieke aandachtlocaties
Een drietal uitbreidingslocaties, twee ten oosten van Hollum, en één ten noorden van Buren, vereist
een goede inrichting van het watersysteem. Deze locaties staan op de kaarten in bijlage 6. De aanleg
van voldoende waterberging en waterafvoer voorkomt hier wateroverlast in de toekomst. In het
waterplan staat de actie dat gemeente en waterschap hier binnen de planperiode een goede invulling
aan gaan geven.
Lastig te compenseren bouwlocaties
Op Ameland is het fysiek niet altijd mogelijk om de extra verharding per plan te compenseren. En voor
de waterhuishouding is het ook niet altijd noodzakelijk om dat op eigen perceel of binnen het
plangebied te realiseren. Ook planologisch is het om meerdere redenen niet altijd mogelijk om volgens
de reguliere watertoetsprocessen voldoende waterhuishoudkundige compensatie te realiseren.
De gemeente en het waterschap hebben een overzicht gemaakt van locaties waar in de toekomst
planologisch ontwikkelingen mogelijk zijn, vanuit de Structuurvisie Ameland. Een deel van de locaties
wordt "hard bestemd" door de gemeente. En er zijn locaties waarvoor nog een planologische
procedure doorlopen moet worden.
Vervolgens is per ontwikkeling een inschatting gemaakt van de oppervlaktes verhard terrein die
gecompenseerd moeten worden en of er problemen zijn te verwachten bij de realisatie daarvan. Een
deel van de locaties die goed te compenseren zijn, daarvan wordt het in de planologische procedure
geregeld (waterparagraaf). Soms is dat in een privaatrechtelijke overeenkomst, soms is waterberging
al gerealiseerd, en in enkele gevallen is de ondergrond in eigendom bij de gemeente en legt de
gemeente zelf de waterberging aan.
Bij locaties waarvoor de woningbouw al geregeld is in het bestemmingsplan, is het lastiger om
watercompensatie te waarborgen. Afdwingen van compensatie via de bouwvergunning is niet
mogelijk. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende compenserende
waterberging en is voorstander om in deze situaties zelf, voorafgaand aan de realisatie, compensatie
te realiseren. De daadwerkelijke realisatie wil de gemeente combineren met maatregelen om overlast
in de dorpen op te lossen (paragraaf 9.3), en maatregelen vanuit de overdracht stedelijk water. De
grootste opgave ligt in Buren. In de andere dorpen blijft de opgave voor compenserende berging
beperkt tot een enkel klein bouwperceel. Concreet gaat het om de volgende locaties, naast de 3
eerder genoemde locaties (Hollum-Oost en Buren-Noord):
Buren:
 Strandweg Oost
 Nieuweweg 2, 13 en 19
 Kooiweg, westzijde nr. 28
 Middelhiem
 Paasduinweg zuid (13, 19 en 21)
 Binnenweg (noordkant Wantij)
 Esther Meindertstraat, oostkant
Nes:
 Paasduinweg 10
 Hoge Eggenweg 6
Hollum:
 Oranjeweg, aan de westkant
 Tussen Dijken / De Meer
 Tussen Dijken-Oost
 Blieneweg
Samengevat wordt de volgende afspraak vastgelegd in het gezamenlijke waterplan:
Gemeente en waterschap werken gezamenlijk de maatregelen uit ter compensatie van de
uitbreidingen in combinatie met maatregelen tegen wateroverlast. Een realistische uitvoerbaarheid is
hierbij een hard criterium.
Waterfonds
Na bovenstaande actieve zoektocht naar compensatiemogelijkheden van de voorziene uitbreidingen,
is het nog steeds mogelijk dat voor enkele locaties geen oplossingen voor de hand liggen, of
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realistisch en realiseerbaar zijn. Daarom hebben waterschap en gemeente naar een alternatief
gezocht. Doel van dit alternatief is ook de initiatiefnemers van alle in- en uitbreidingen, die niet ter
plekke gecompenseerd kunnen worden, te verplichten een bijdrage aan het watersysteem te laten
doen, waardoor het watersysteem toch niet verslechterd.
Waterschap en gemeente denken daarbij aan een "Waterfonds". Daarin wordt geld gestort door de
gemeente en / of initiatiefnemer. Het fonds wordt aangewend om watercompensatie binnen of buiten
het dorp te realiseren. Dat hoeft niet binnen het plangebied te gebeuren, maar kan bijvoorbeeld ook in
een deelgebied waar het effectiever is voor het watersysteem. De gemeente en het waterschap
wenden het waterfonds dus aan voor de aankoop van grond en de inrichting daarvan, mogelijk op een
andere locatie.
Maatregel waterplan: Mocht blijken dat niet alle uitbreidingslocaties gecompenseerd kunnen worden,
bijvoorbeeld in combinatie met de oplossingen voor wateroverlast in de woonkernen, dat gemeente en
waterschap de mogelijkheid voor een Waterfonds onderzoeken. Daarvoor moeten onder andere
juridische consequenties en mogelijkheden worden onderzocht.
Gemeente Ameland heeft goede ervaringen met een vergelijkbaar fonds, dat aangewend is voor
compensatie voor ingrepen in de Ecologische Hoofdstructuur. Waterschap en gemeente gebruiken de
goede ervaringen van dit fonds om het Waterfonds vorm te geven.
9.2.3.
Waterketen
Algemeen
Op Ameland staat een Rioolwater Zuiverings Installatie (RWZI) van het Wetterskip. Deze RWZI krijgt
al het huishoudelijk afvalwater van het eiland via persleidingen aangeleverd. Het gezuiverde water
wordt rechtstreeks op de Waddenzee afgevoerd.
In de dorpen liggen grotendeels gemengde rioolstelsels. Dat houdt in dat ook een groot deel van het
dakwater en het water dat valt op verharde terreinen afgevoerd wordt naar de RWZI. Dat heeft twee
nadelen:
 In natte perioden gaat het zuiveringsrendement omlaag door de relatief grote hoeveelheid
"schoon" regenwater dat in de RWZI terechtkomt;
 Als er meer neerslag valt dan het rioleringsstelsel kan verwerken, dan stort een deel van het
rioolwater ongezuiverd over op de poldersloten, ter hoogte van de dorpen.
Maatregelen kunnen zijn:
 Afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioolstelsel. Dat levert een verminderde toevoer
van regenwater naar de RWZI op, en beperkt het overstorten van onverdund rioolwater op de
poldersloten. Ook kan meer regenwater infiltreren in de ondergrond en dat beperkt enigszins
de verdroging. In het GRP is opgenomen dat afkoppeling op projectmatige basis plaatsvindt;
 Hergebruik van effluentwater op het eiland om ook in droge tijden een extra wateraanvoer te
creëren. Dit water kan in theorie ingezet worden als anti-verdrogingsmaatregel in de duinen
en de polder, maar voorstudies hebben uitgewezen dat dit niet haalbaar is. De investeringen
die nodig zijn, zijn te hoog (lange buistrajecten en extra bemalingscapaciteit).
Optimalisatie en Actualisatie Studie Ameland (OAS Ameland)
Voor alle zuiveringskringen wil het Wetterskip samen met de gemeenten een Optimalisatie- en
Actualisatie Studie (OAS) uitvoeren in de jaren 2009, 2010 en 2011. Dat is een afspraak uit het Fries
Bestuursakkoord Waterketen, begin 2010 afgesloten.
Tegelijkertijd met het opstellen van het waterplan voeren Wetterskip en gemeente Ameland deze
studie uit voor Ameland. Het zal een Optimalisatiestudie "nieuwe stijl" worden, gebouwd op de drie
pijlers: Doelmatigheid, Milieurendement en Duurzaamheid. De OAS voor Ameland is naar verwachting
juni 2012 gereed. Hieruit voortvloeiende maatregelen in de waterketen worden zodoende niet in dit
Waterplan opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van de Optimalisatiestudie is het onderzoeken van de technische
mogelijkheden om het zuiveringsrendement te verbeteren en de financiële consequenties die dat met
zich meebrengt. Afkoppeling van hemelwater, zoals voornoemd, zal één van de te onderzoeken
varianten zijn. Of uiteindelijk gekozen wordt om een afkoppeltraject op Ameland op te starten, hangt af
van de technische mogelijkheden (ruimte en infiltratiecapaciteit van de bodem) en de kosten die dat
met zich meebrengt.
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De afspraken uit de Optimalisatiestudie leggen gemeente en Wetterskip vast in een
afvalwaterakkoord. Naast het uitvoeren van de afgesproken maatregelen, maken gemeente en
Wetterskip een gezamenlijk beheer- en onderhoudsplan voor de zuiveringskring.
De uitvoering van het Fries Bestuursakkoord Waterketen op de eilanden, waaronder de OAS studie,
wordt gecoördineerd door een werkgroep, belast met het Uitvoeringsprogramma Waddeneilanden.
Deze werkgroep voert de OAS studie uit en let op samenhang tussen verschillende plannen, zoals
watergebiedsplan en OAS.
Basisrioleringsplan
Tegelijk met het opstellen van het waterplan stelt de gemeente een nieuw Basisrioleringsplan (BRP)
op. In juni 2012 is het BRP gereedgekomen. Een BRP is een plan dat de basis voor de aanleg, de
verbetering of de vervanging van riolering in een bestaand of nieuw rioleringsgebied aangeeft. Het
plan bevat o.a. een beschrijving in woord en beeld (tekeningen) van de onderdelen waaruit de
riolering bestaat of zal bestaan, hydraulische berekeningen, vuiluitworpberekeningen en een
opsomming van de maatregelen die worden genomen om de riolering te laten voldoen aan de
daaraan gestelde eisen.
9.2.4.
Grondwateroverlast
De inventarisatie naar en het oplossen van grondwateroverlast neemt de gemeente mee in de OAS
en het BRP.
In het verleden zijn in de dorpskernen diverse slootjes gedempt. Dit heeft niet of nauwelijks tot
structurele grondwateroverlast voor de inwoners geleid. In Ballum was grondwateroverlast aan de
noordoostkant van het dorp. Dit is opgelost door ontwatering en de afwatering te verbeteren aan de
oostkant van het dorp. Bij de gemeente en het waterschap zijn op dit moment verder geen klachten
van structurele grondwateroverlast bekend, behoudens de grondwaterproblemen die onder extreem
natte omstandigheden optreden, zoals is beschreven in paragraaf 9.3.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt de gemeente rekening met de inrichting van uitbreidingslocaties
op plekken waar een potentieel risico is op grondwateroverlast. Dit zijn bijvoorbeeld locaties die laag
liggen, gebieden met (veel) kwel of met een slechte grondslag zoals veen. De gemeente consulteert
het Wetterskip bij het uitwerken van de inrichting van uitbreidingslocaties.
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
In het kader van de Waterwet gaat de gemeente in een nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
in overleg met het waterschap invulling geven aan de zorgplicht voor grondwater.

9.3.

Wateroverlast in de dorpen en op de recreatieparken

In de afgelopen decennia zijn de dorpen op Ameland steeds meer volgebouwd. Dat heeft ertoe geleid
dat er minder onverharde gebieden zijn waar regenwater in de grond kan trekken. Regenwater dat valt
op daken en andere verharde oppervlakken komt sneller tot afvoer. Het is daardoor meer dan
voorheen van belang dat er voldoende voorzieningen zijn om het water op te vangen en af te voeren,
zoals sloten, drainagesystemen en (hemelwater)riolen. In de afgelopen decennia zijn deze
voorzieningen echter juist meer en meer verdwenen in de dorpen. De wegen zijn breder geworden, in
meerdere gevallen zonder straatkolken, er zijn meer parkeerplekken gekomen en de bermsloten die
eerder in de dorpen lagen zijn juist grotendeels verdwenen. Iets vergelijkbaars heeft zich voorgedaan
bij de grootste recreatieparken, in de binnenduinrand. Bij aanleg is weinig aandacht geweest voor
ontwateringvoorzieningen.
Tot nog toe heeft deze situatie niet tot veel en grote problemen geleid. Dat komt omdat de ondergrond
van de dorpen veelal bestaat uit duinzand, waar toch nog veel regenwater in wegzijgt. Ook de
bestaande riolering voert neerslag af. Het najaar van 2012, is in de periode van augustus tot en met
december extreem nat geweest. De ontwateringsituatie in de dorpen bleek niet bestand tegen zo'n
extreme situatie. In meer of mindere mate hadden alle dorpen te kampen met wateroverlast: water
onder de vloer, tuinen onder water, ingesloten groene ruimtes onder water, etcetera. Ook delen van
enkele grote recreatieparken hebben wateroverlast gehad, van wegen die onder water stonden, tot
caravans die in een grote plas met water stonden. De hoeveelheid overlast die in 2012 optrad, de
hoeveelheid klachten die dat met zich meebracht, en de verwachte klimaatsveranderingen die de kans
op herhaling in de toekomst vergroten, heeft het waterbeheer binnen de bebouwde kommen
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nadrukkelijk bij gemeente en waterschap onder de aandacht gebracht. Genoeg reden voor het
waterschap en de gemeente om de ontwateringsituatie in de dorpen te verbeteren, om in de toekomst
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.
9.3.1.
Oplossingen verdeeld naar taken en verantwoordelijkheden
Zowel het waterschap, als de gemeente, als burgers hebben taken en verantwoordelijkheden in het
waterkwantiteitsbeheer binnen de bebouwde kom. Deze taken zijn vastgelegd in de nieuwe Waterwet.
Op hoofdlijn komt de taakverdeling op het volgende neer:
Het waterschap is verantwoordelijk voor:
 Afwatering van het hoofdwatersysteem, en voert daarvoor actief het beheer en onderhoud uit. Op
Ameland bevinden zich nagenoeg geen hoofdwatergangen binnen de bebouwde kom.
 Beheer totale watersysteem: handhaving en toezicht.
 Beheer ondiep grondwater buitengebied (onttrekkingen).
De gemeente is verantwoordelijk voor:
 Ontwatering bebouwd gebied (incl. recreatieparken): zorg voor voldoende opvang- en
afvoermogelijkheden, in de vorm van buizenstelsels en sloten, op openbaar terrein.
 Grondwaterzorgplicht binnen de bebouwde kom: op openbaar terrein zorgen voor berging, opvang
en transport van overtollig grondwater, ter voorkoming van structurele grondwateroverlast.
Particulieren zijn verantwoordelijk voor:
 Opvang en afvoer van hemelwater en overtollig grondwater op eigen terrein
Trekker en kosten verdeeld naar wettelijke taken
Gemeente en waterschap gaan, in nauw overleg met direct betrokkenen, op zoek naar
oplossingsmaatregelen. Indien kostenefficiënt, dan zullen gemeente en waterschap zorg dragen voor
uitvoering van de maatregelen in openbaar terrein.
De kosten van de maatregelen op openbaar terrein worden verdeeld naar de wettelijke taken. Het
initiatief voor de uitwerking van de maatregelen ligt bij de gemeente.
Het beheer en onderhoud van ontwateringsmiddelen op openbaar terrein is voor de gemeente.
Aanpassingen aan en het beheer en onderhoud van het watersysteem is voor het waterschap.
Particulieren staan zelf aan de lat voor maatregelen op eigen terrein. Hetzelfde geldt voor het beheer
en onderhoud van de aangelegde voorzieningen.
9.3.2.
Concrete maatregelen tegen wateroverlast
Het waterschap en de gemeente hebben nog geen pasklare oplossingen voor alle overlastsituaties in
beeld. Dat heeft de volgende oorzaken:
 Veel oplossingen zijn ingrijpend en kostbaar. Voor Nes, Ballum en Hollum zijn nog geen
oplossingen in beeld, oplossingen hier zijn complex. In de dorpen is veelal geen ruimte voor
sloten. Daarom moeten er ondergrondse oplossingen in de vorm van drainage en rioolleidingen
worden aangelegd. Het is de vraag of de kosten opwegen tegen de overlast. Een gefaseerde
aanpak, of werk - met - werk kan daar een mogelijke oplossing voor zijn.
 Met alleen maatregelen in de openbare ruimte zijn de problemen nog niet opgelost. Ook op
particulier terrein zullen regenpijpen, drainagesystemen etc. moeten worden aangelegd. Dat is de
verantwoordelijkheid van particulieren zelf, en daarvoor moet een goede begeleiding voor worden
georganiseerd. Zonder de maatregelen door particulieren zijn de maatregelen op openbaar terrein
vermoedelijk onvoldoende.
Voor enkele overlastsituaties zijn oplossingen uitgewerkt:
1.

Afwatering Boomhiemke / Koudenburg, te Hollum: In het kader van de overdracht stedelijk
waterbeheer lossen gemeente en waterschap gezamenlijk dit knelpunt op. De maatregel en de
kosten daarvoor komen dan ook niet terug in de maatregellijst van het gezamenlijke waterplan.
Binnen deze verbetering, knappen het waterschap en de gemeente de schouwsloot op, die zorgt
voor een goede afwatering van de beide parken. Naderhand wordt het een hoofdwatergang. Deze
sloot loopt van de westkant van Boomhiemke, aan de noordzijde van Boomhiemke, naar het
zuiden tussen de beide parken door. Om de situatie voldoende te verbeteren wordt de sloot
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2.

3.

4.

5.

6.

nagenoeg over het gehele traject verbreed en verdiept, en een aantal duikers vervangen door
grotere. Tevens onderzoekt het waterschap de mogelijkheden voor een kortere afvoerroute, via
een lange duiker langs het Jan Roepespad, aan de noordwestkant van Hollum. Met deze
maatregelen is de afvoer van water van de twee recreatieparken op orde. Het oplossen van de
ontwateringproblemen op de parken zelf, zoals de stagnatie van water op de wegen van
Boomhiemke, is een taak voor de parkeigenaar / -beheerder zelf.
Afwatering Roosdunen, te Ballum: Ook dit knelpunt, verbeterde afvoer via de hoofdwatergang
langs het Snikkepad, lost het waterschap op in het kader van de overdracht stedelijk waterbeheer.
De ontwateringproblemen op het park lost de parkeigenaar / -beheerder zelf op. Desgewenst kan
het waterschap daarbij adviseren.
Afwatering Klein Vaarwater te Buren: Langs de zuidzijde van het recreatieterrein loopt een
afwaterende schouwsloot. Vanaf halverwege het terrein is dit een hoofdwatergang. Het park
ondervindt te vaak wateroverlast als gevolg van gestremde waterafvoer. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door te geringe afmetingen van de schouwsloot en mogelijk (teveel) opstuwing door
een tweetal stuwende duikers en een lange, uit meerdere delen bestaande duiker. De
parkeigenaar / -beheerder kan de schouwsloot op eigen terrein verdiepen en verbreden. Het
waterschap inspecteert de 3 duikers en treft eventuele aanvullende maatregelen. Enkele jaren
geleden heeft het waterschap dat ook gedaan. Mogelijk dat deze duikers opnieuw verstopt zijn
geraakt, of ze zijn ten opzichte van elkaar verzakt.
Polderweg, te Nes: Het waterschap legt een duiker aan onder het fietspad tussen de Miedenweg
en de Hoge Miedeweg. Daarmee is de geïsoleerde bermsloot aangesloten op het
hoofdwaterstelsel.
Ontwateringsproblematiek Buren-Noord: De omgeving Nieuweweg / Kooiweg in Buren heeft
momenteel te kampen met een beperkte ontwatering. Waterschap en gemeente lossen deze
problematiek op in het kader van de overdracht stedelijk waterbeheer. De verschillende sloten
langs deze wegen worden verbreed en verdiept, en goed aangesloten op het hoofdwaterstelsel
buiten de bebouwde kom. Vervolgens worden deze sloten hoofdwatergang. Naar verwachting is
de waterproblematiek na uitvoering van deze maatregelen opgelost. Deze maatregel is
opgenomen in het watergebiedsplan (paragraaf 6.1.1.8, knelpunt 9)
Ontwatering in de rest van Buren: Het waterschap heeft in het voorjaar hoogtemetingen
uitgevoerd, en dwarsprofielen van de slootjes langs de Willibrordusstraat en de Reeweg
ingemeten. Daaruit bleek dat het goed mogelijk is om een gescheiden stelsel aan te leggen op
openbaar terrein, met daarbij de aanleg van straatkolken langs de wegen. Dit stelsel kan goed
onder verval lozen op de slootjes langs de Willibrordusstraat en de Reeweg. De slootjes
behoeven enige verbreding en verdieping. Particulieren kunnen vervolgens hun eigen
voorzieningen (regenpijpen en drainagesystemen), aanleggen en aansluiten op het gemeentelijke
gescheiden stelsel. De detailuitwerking gaat plaatsvinden door gemeente en waterschap, na
vaststelling van het gezamenlijke waterplan. Het jaar van uitvoering zal onder andere afhangen
van de kosten van dit uitvoeringstraject.

Voor de overlast in de dorpen Nes, Ballum en Hollum gaan het waterschap en de gemeente na
vaststelling van het gezamenlijke waterplan oplossingen uitwerken, in nauw overleg met direct
betrokkenen.

9.4.

Communicatie & organisatie

Gemeente en waterschap vinden het belangrijk dat over 'waterprojecten' wordt gecommuniceerd
richting de eilandbewoners. In de huidige praktijk wordt per project gecommuniceerd in onderlinge
afstemming tussen gemeente en waterschap en met andere partijen. Bijvoorbeeld bij rioleringswerken
of de herstelplannen voor de primaire waterkering. Gemeente en waterschap wensen deze werkwijze
te continueren. Er wordt daarom in het kader van het waterplan geen overkoepelende
communicatiestrategie opgesteld. De financiering van communicatie over waterprojecten is dan ook
onderdeel van de individuele projectbudgetten.
Gemeente en waterschap werken intensief samen op het gebied van water. Dit Waterplan en het
watergebiedsplan zijn hier een voorbeeld van. Jaarlijks vinden er regelmatig overleggen plaats op
ambtelijk en bestuurlijk niveau. Hierin worden actuele onderwerpen op het gebied van waterbeheer
besproken. Deze werkwijze wordt de komende planperiode gecontinueerd.
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Een belangrijk item waarin gemeente en waterschap nauw moeten samenwerken is het gebied van
water en ruimtelijke ordening. In het waterplan zijn afspraken gemaakt om deze samenwerking de
komende jaren te versterken.

9.5.

Beleving, draagvlak en (recreatief) gebruik van het water

Water is een onderdeel van de leefomgeving en draagt bij aan de beleving hiervan. Daarnaast wordt
het water 'gebruikt' door de bewoners en toeristen. Verreweg het grootste deel van de wateren in de
polders van Ameland is klein van omvang en puur functioneel voor het waterbeheer. De wateren in de
duingebieden hebben vooral een natuurlijke functie en maken geen deel uit van het
oppervlaktewatersysteem in de polders en de binnenduinrand.
Zwem- en recreatieplas Vleijenplas
Op het eiland is één zwemwaterlocatie: de Vleijenplas. Dit is een officiële zwemplek. Het waterschap
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water en let bij officiële zwemwaterlocaties op
kwaliteitsaspecten die voor recreatief gebruik van belang zijn. Hiertoe controleert en monitort het
waterschap het water regelmatig. De kosten hiervan zijn onderdeel van het exploitatiebudget van het
waterschap.
Voor de Vleijenplas is in het kader van Europese regelgeving een zwemwaterprofiel opgesteld. Het
doel van het zwemwaterprofiel is een compleet beeld geven van alle veiligheid- en
gezondheidsrisico’s in het betreffende zwemwaterplas. Op basis van het zwemwaterprofiel kunnen
maatregelen genomen worden om de risico’s voor de zwemmers te beperken. Tot op heden zijn geen
kwaliteitsproblemen gebleken in de Vleijenplas.
De gemeente Ameland heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in speelmogelijkheden bij de
Vleijenplas. Voor toeristen is dit een aantrekkelijke verblijfsplaats. In het kader van het Waterplan
worden geen extra/nieuwe maatregelen opgenomen.
Expositie in het Natuurmuseum te Nes.
Het waterschap vindt het belangrijk dat bewoners en toeristen zich bewust zijn van het waterbeheer
en de waterveiligheid (primaire keringen) op het eiland. Daarom is op initiatief van het waterschap in
het Natuurmuseum in Nes een expositie over waterbeheer op Ameland ingericht en een expositie van
het Hoogwater Beschermings Programma (HWBP), speciaal gewijd aan het dijkversterkingplan
Ameland. De expositie draagt bij aan het draagvlak voor waterbeheer op het eiland. In de planperiode
van het watergebiedsplan wil het waterschap deze expositie in het Natuurmuseum handhaven.
Overig recreatief medegebruik
Hierbij moet vooral worden gedacht aan het medegebruik van bijvoorbeeld de primaire waterkering.
Daarvoor zijn geen specifieke aandachtspunten of maatregelen geformuleerd in dit watergebiedsplan
en waterplan.
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10.

Maatregelen en kosten
10.1.

Uitwerking wateropgaven in maatregelen

In onderstaande tabel staan de maatregelen uit het watergebiedsplan opgesomd. Deze maatregelen
zijn visueel gemaakt op de kaart van bijlage 5.
Deelgebied
Gewenst peilbeheer
Polders Hollum-Ballum en
Nes-Buren
Polder Nes-Buren

Projecten

Trekker



Actualiseren peilbesluit

WF



Aanpassen legger voor enkele hoofdwatergangen en
schouwsloten
Onderzoek naar mogelijkheden voor peiloptimalisatie

WF

Hoogtemetingen en peilverhoging bestaande stuw;
Onderzoek naar mogelijkheden optimale
hydrologische inrichting.
Onderzoek naar mogelijkheden en draagvlak voor
peilverlaging, samen met streek.
Peilverlaging camping Smitteweg te Ballum, via
peilbesluit
Overdracht peilbeheer Vleijenplas van gemeente naar
WF, in het kader van de overdracht stedelijk
waterbeheer. Peilbeheer verandert niet.

WF
SBB

Binnenduinrand ten
noorden van het Vliegveld
Noordkeeg



Ballumermieden







Vleijenplas




Oplossen knelpunten watersysteem (dagelijks peilbeheer en extreem natte situaties)
Polder Hollum-Ballum
 Nieuwe uitwateringsduiker in de Ballumerbocht. Deze
passeerbaar maken voor vis, lokstroom creëren met
effluent RWZI, en aanleggen helofytenfilter in
verbrede dijksloot.
Westermieden, Hollum
 Nieuwe, bredere stuw Tjettepad;
 Nieuwe, grotere duiker Kerkpad.
Ridderweg, zuidoost
 Aanleg nieuwe bypass, verbreden sloten, aanleg 2
Hollum
nieuwe WACO-duikers (Reeweg, PM weg)
Ballumermieden, nabij
 Herstel Wielen, verbreding watergang.
ijsbaan
Polder Nes
 Vervangen duiker Hoge Eggenweg, aanpassen
leggerstatus schouwsloot;
 Mogelijkheden voor opheffen van 2 stuwen
Veertienenweg onderzoeken.
Nieuweweg, Kooiweg
 Verbreden 2 greppels in de kern van Buren;
Buren
 Baggeren en herprofileren hoofdwatergang.
Pietje Miedeweg, Halfweg,  Haalbaarheidsonderzoek 2 mogelijke oplossingen
Vliegveld
wateroverlast PM-weg, Halfweg, Vliegveld
Verbindingsweg Ballum
 Verbreden sloten, nieuwe, grotere duiker
(manege)
Spieringsloot nabij Ballum,  Verbeteren afwatering vliegveld, opheffen
afwatering Vliegveld
zomeronderhoud, door verbreden hoofdwatergang.
Koudenburg, Hollum
 Plaatsing nieuwe duiker
Polders Hollum-Ballum en
 Verbetering detailafwatering (achterstallig onderhoud
Nes-Buren
aan schouw- en kavelsloten), door deelprojecten met
direct belanghebbenden te organiseren.
Vergroten waterberging en KRW-maatregelen
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SBB

WF

WF

WF

WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF

(Voormalige) slenken



Reeweg, Hollum



Zandige kering
Duingebied



Lange Duinen Noord



Overig
Duingebied



10.2.

Herstellen slenken en aanleg natuurlijke oevers op
eigendom WF, bij de slenken Leijesloot (Nes),
Oosterwijdesloot (Ballum), Lange Sloot / Skutehôn
(Ballum), Skipsloot (Buren), Slenk (Nes)
Haalbaarheidsonderzoek herstel Leendertswiel en
slenk, op particuliere grondeigendom.

WF

Overdracht beheer en onderhoud zandige kering, van
RWS naar WF
Tegelijk met overdracht zandige kering: Beheergrens
WF om de Lange Duinen Noord, afspraken tussen
WF en RWS maken over overdracht en beheer Lange
Duinen Noord

WF

Opstellen bluswaterplan

SBB

WF

WF

Planning, kostenraming en kostendekking

In onderstaande tabel staan van de maatregelen uit paragraaf 8.1 opgesomd. Daarbij is een indicatie
opgenomen van de termijn van uitvoering. Of deze planning daadwerkelijk haalbaar is, hangt af van
beschikbare middelen en beschikbare capaciteit van bij het waterschap. De uitvoeringsmaatregelen
van het watergebiedsplan Ameland zullen ingebracht worden bij de integrale programmering van alle
uitvoeringsmaatregelen uit de andere watergebiedsplannen van Wetterskip Fryslân. Het waterschap
stelt een uitvoerend projectleider aan voor de uitvoering van de maatregelen van het
watergebiedsplan Ameland.
Tevens is een indicatie van de kosten opgenomen, op basis van kengetallen, en de financiering van
de verschillende kostenposten. Dit zijn de investeringskosten, nodig voor uitvoering van de
maatregelen. In deze raming is geen rekening gehouden met een eventuele toename van de kosten
voor beheer en onderhoud.
De totale kosten voor het watergebiedsplan Ameland, inclusief het waterplan van gemeente en
waterschap (paragraaf 10.3), bedragen circa € 1.273.500 incl. BTW. Daarvan is € 54.000 euro, incl.
BTW, nodig voor het uitvoeren van de afspraken uit het gezamenlijk waterplan. De grootste
kostenpost is het verbeteren van de waterafvoer in de polder Hollum-Ballum, voor de aanleg van de
nieuwe uitwateringsduiker in de Ballumerbocht: in totaal € 900.000.
Voor een aantal maatregelen is alleen capaciteit gevraagd van medewerkers van de clusters Plannen
en Projecten van het Wetterskip. Daarvoor is een PM-post opgenomen. Ook voor projecten die nadere
uitwerking vragen, en waarvoor de maatregelen dus nog onbekend zijn, zijn PM-posten opgenomen.
Deelgebied / project

Indicatieve
planning

Kosten
(incl. BTW)

Kostendekking

Gewenste peilbeheer
Actualiseren peilbesluit
PM
 2013
 exploitatie waterschap
Leggerprocedure
PM
 2014
 exploitatie waterschap
Peiloptimalisatie
PM
 2016
 exploitatie waterschap en
binnenduinrand
Staatsbosbeheer
Vliegveld
Noordkeeg
€ 3.000
 2013
 100% WF
Ballumermieden
PM
 2018
 exploitatie waterschap
Camping Ballum
€
2.500
 2013 - 2014
 100% WF
Overdracht peilbeheer
PM
 2012
 exploitatie waterschap en
Vleijenplas
gemeente
Oplossen knelpunten watersysteem (dagelijks peilbeheer en extreem natte situaties)
Ballumerbocht:
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- Uitwateringsduiker
- Overige aanpassingen
Kerkepad, Hollum
Ridderweg, Hollum
Ballumermieden, ijsbaan
Polder Nes, Hoge
Eggenweg
 Kooiweg Buren
 Paasduinweg,
Nieuweweg, Buren



2018






2014
2014
2015
2014



2013 - 2014

Pietje Miedeweg,
 2015
Halfweg, Vliegveld
Verbindingsweg Ballum
 2015
(manege)
Afwatering vliegveld,
 2014
opheffen
zomeronderhoud Ballum
Verbetering
 2014-2015
detailafwatering polders
Vergroten waterberging en KRW-maatregelen
(Voormalige) slenken
 2014 - 2016
Reeweg, Hollum
 2014
Zandige kering
Overdracht zandige
 2014
kering
Lange Duinen Noord
 2014
Overig
Opstellen bluswaterplan
 2014

10.3.

€ 800.000
€ 100.000
€ 18.000
€ 40.000
€ 20.000
€ 15.000



100% WF






100% WF
100% WF
100% WF
100% WF







€ 1.000
tussen de
€1.000 en
15.000

€ 20.000



Kooiweg: 100% WF;
Overig: 50% WF, 50%
gemeente
Uitvoering in het kader van
overdracht stedelijk
waterbeheer
100% WF

€ 20.000



100% WF

€ 10.000



100% WF

PM



exploitatie waterschap

€ 75.000
€ 70.000




100% WF
100% WF

PM



exploitatie waterschap

PM



exploitatie waterschap

€ 10.000



100% Staatsbosbeheer



Maatregelen waterplan gemeente Ameland en Wetterskip Fryslân

In onderstaande tabellen zijn de maatregelen vanuit het waterplan van gemeente en waterschap
opgesomd, en voorzien van planning, kosten en kostenverdeling.
Maatregelen waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân
Deelgebied
Projecten
Dorpen



Dorpen
Recreatieterreinen




Dorpen



Recreatieterreinen




Recreatieterreinen
Blad 78 van 82





Uitwerken compensatiemaatregelen voor reeds
bestemde uitbreidingen, in samenhang met
oplossingen wateroverlast
Opstellen regenwaterstructuurplan
Uitwerking compensatieregel voor
recreatieterreinen
Uitwerken waterhuishoudkundige inrichting
uitbreidingen Hollum Oost en Buren Noord
Verbeteren afwatering Boomhiemke,
Koudenburg
Inmeten en onderzoeken afwatering langs Jan
Roepespad
Verbetering ontwatering Boomhiemke
Verbeteren afwatering Roosdunen
Verbeteren ontwatering Roosdunen

131016-watergebiedsplan ameland_def.doc

Trekker
gemeente +
waterschap
gemeente
gemeente +
waterschap
WF
gemeente +
waterschap +
parkbeheerder

waterschap +
parkbeheerder

Recreatieterreinen



Dorpen



Dorpen



Dorpen



Dorpen
Algemeen




Doorstroomprofiel herstellen 3 duikers in
hoofdwatergang Klein Vaarwater, Buren
Oplossen wateroverlast Polderweg Nes, plaatsen
duiker
Oplossen wateroverlast overig deel Buren

Oplossingen uitwerken wateroverlast Nes,
Ballum en Hollum
Opstellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Handhaven HWBP-expositie,
dijkversterkingsplan Ameland in natuurmuseum
Nes

Maatregelen waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân
Deelgebied / project
Indicatieve
Kosten
Planning
(incl. BTW)
Compensatiemaatregelen
PM
 2014





2014

€ 5.000

Compensatieregel recreatieparken
(uitwerken beleidsregel)
uitwerken waterhuishouding 3
uitbreidingslocaties
Overlast Boomhiemke en
Koudenburg



2014

PM







2014

PM





2014

€ 12.000




Overlast Roosdunen



2014

€ 1.000




Afwatering Klein Vaarwater, Buren
Polderweg Nes
Overlast overig deel Buren





2013
2014
2014

PM
€ 1.000
Volgt uit
detailuitwerking








2014

PM




Opstellen vGRP
HWBP-expositie,
dijkversterkingsplan Ameland in
natuurmuseum te Nes
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€ 10.000
€ 25.000

waterschap
waterschap +
gemeente +
particulieren
gemeente +
waterschap
gemeente
WF

Kostendekking

Regenwaterstructuurplan

Oplossingen wateroverlast Nes,
Ballum, Hollum

WF




exploitatie gemeente en
waterschap
50% gemeente
50% WF
exploitatie gemeente en
waterschap
exploitatie gemeente en
waterschap
50% gemeente, 50% WF
binnen overdracht stedelijk
waterbeheer
recreatiepark verbetert
ontwatering
afwatering 100% WF
ontwatering 100%
recreatiepark
exploitatie waterschap
100% WF
kosten verbetering
ontwatering voor gemeente /
particulieren
kosten verbetering afwatering
voor WF
kosten verbetering
ontwatering voor gemeente /
particulieren
kosten verbetering afwatering
voor WF
100% gemeente
€ 5.000 per jaar op de
exploitatiebegroting van WF

Bijlagen
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Bijlage 1:

WHP en WBP teksten

Waterhuishoudingsplan 2010-2015
In het Waterhuishoudingsplan van de Provinsje Fryslân staat:
"De waterbeheerder bereidt het gewenste peilbeheer voor. Dit gewenste peilbeheer
wordt daarna vastgelegd in een gedeeltelijke herziening van het waterbeheerplan en
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Na goedkeuring vormt het
gewenste peilbeheer het kader voor nieuwe peilbesluiten binnen het betreffende
gebied".
En:
"De waterbeheerders zorgen ervoor dat de streefpeilen zijn vastgelegd in
peilbesluiten die voor iedereen raadpleegbaar zijn".
Bij de ontwikkeling van het Waterbeheerplan en het Waterhuishoudingsplan is met de
Provinsje Fryslân afgesproken om in het gebiedsproces van Gewenst Peilbeheer tevens de
wateropgaven vanuit de Kaderrichtlijn Water en Nationaal Bestuursakkoord Water integraal
in de planvorming te betrekken.
Waterbeheerplan 2010-2015
Het Waterhuishoudingsplan is als volgt vertaald in het Waterbeheerplan:
"In de planperiode voert het Wetterskip Fryslân in het hele beheergebied het
gewenste peilbeheer in. In het planproces wordt voor gebieden met
waterhuishoudkundig knelpunten een uitgebreide hydrologische analyse uitgevoerd.
Het uitwerken van alternatieven voor het peilbeheer en de waterhuishoudkundige
inrichting maakt onderdeel uit van het planproces. Met het oog op de bodemdaling,
klimaatverandering en beheerskosten worden bij alle gebieden gekeken naar de
gewenste inrichting van het watersysteem op lange termijn. In de planvorming wordt
bepaald welke maatregelen nodig zijn om extreem natte en droge perioden op te
vangen en welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij het
planproces voor het gewenste peilbeheer worden de gebruikers en bewoners van het
gebied betrokken. Na vaststelling van het gewenste peilbeheer en de maatregelen
volgt zo snel mogelijk de aanpassing van het watersysteem".
Deze uitbreiding van het Gewenst Peilbeheer met Kaderrichtlijn Water, Nationaal
Bestuursakkoord Water, droogtebestrijding en knelpunten in het waterbeheer wordt tegelijk
en integraal voor de onderscheiden deelgebieden uitgewerkt in een zogenaamd
watergebiedsplan.
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Bijlage 2:

Gebiedsnormenkaart

Bijlage 3:

Watersysteemkaart en Gewenste Peilenkaart

Bijlage 4:

Droogleggingskaarten

Bijlage 5:

Maatregelkaart

Bijlage 6:

Kaarten waterplan gemeente Ameland - Wetterskip Fryslân
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