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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. 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 watergebiesplan 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 Vlieland 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. 

1.2. Doel- en vraagstelling 

Met het Watergebiedsplan voor Vlieland wordt beoogd de verschillende wateropgaven en 
maatregelen in samenhang uit te werken. 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.  

1.3. Status van WGP en uitvoering maatregelen 

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân besluit in het bijzonder over één kaart, te weten de 
kaart met het gewenste peilbeheer. Deze kaart bestaat uit een peilvakkenkaart voor de Kroon's 
Polders en de peilvakken A tot en met J en vormt het kader voor de later op te stellen peilbesluiten. 
Het watergebiedsplan geeft voor dit besluit de onderbouwing. 
 
Na inspraak en vaststelling van het WGP wordt het plan ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten 
aangeboden omdat het gewenste peilbeheer een gedeeltelijke herziening betreft van het in 2009 
vastgestelde Waterbeheerplan. Na goedkeuring vormt het gewenste peilbeheer het kader voor het 
waterhuishoudkundige voorzieningenniveau in de Kroon's Polders. De uitvoering van de maatregelen 
op perceelsniveau vindt plaats in nauwe samenwerking met de belanghebbenden. Tegelijkertijd wordt 
dan het peilbesluit voorbereid; hierop is weer inspraak mogelijk. 

1.4. Samenhang met andere plannen 

Het Watergebiedsplan Vlieland heeft te maken met nog een ander plan dat tegelijkertijd worden 
opgesteld nl: het Beheerplan Natura-2000 Vlieland. Het gehele eiland, behalve het bebouwd gebied, 
het Westerveld, het Oosterveld en de Lutinekaap, is aangewezen als Natura 2000 gebied (N2000). 
Het grootste deel van de Vliehors ligt in het N2000-gebied Waddenzee. In Figuur 1-2 en zijn de 
grenzen Natura 2000 aangegeven. De grens van het beheergebied van het Wetterskip, en daarmee 
van het watergebiedsplan staat in Figuur 1-1. 
 
Vanwege de verschillende (wettelijke) status en inhoud van het watergebiedsplan en het Beheerplan 
Natura 2000, is er voor gekozen om beide plannen separaat, maar wel in onderlinge afhankelijkheid, 
te ontwikkelen. 
Omdat het Beheerplan Natura 2000 vertraging heeft opgelopen, stelt het Wetterskip Fryslân 
vooruitlopend daarop het watergebiedsplan vast, zodat uitvoeringstrajecten ter hand kunnen worden 
genomen. 
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Beheerplan Natura 2000 
Voor een groot deel van het eiland wordt een Beheerplan Natura-2000 ontwikkeld. Dat plan geeft 
invulling aan natuurdoelen die op Vlieland of in de kustzone eromheen gerealiseerd moeten worden. 
Deze doelen komen uit de 3 aanwijzingsbesluiten voor de Duinen van Vlieland, de Noordzeekustzone 
en de Waddenzee.  
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van het beheerplan. De 
minister van EL&I is bevoegd gezag voor die delen van het eiland  binnen de N2000-begrenzing die 
beheerd worden door en/of in eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Voor de overige delen van het 
eiland is Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân bevoegd gezag. Afgesproken is dat het 
Ministerie van EL&I het voortouw neemt voor het opstellen van de beheerplannen voor die Natura 
2000-gebieden waarvan Staatsbosbeheer het grootste deel in eigendom of beheer heeft. De minister 
van EL&I en Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân stellen het beheerplan vast voor hun deel 
van het gebied.  
 
Het Ministerie van EL&I heeft Dienst Landelijk Gebied (hierna DLG) en Staatsbosbeheer de opdracht 
gegeven om gezamenlijk de beheerplannen voor deze gebieden op te stellen. Bij het opstellen van het 
beheerplan zijn diverse vormen van overleg gevoerd met eigenaren, gemeenten, waterschap, 
organisaties op het gebied van landbouw, natuur en recreatie en andere belanghebbenden. Daarom 
wordt gesteld dat dit beheerplan tot stand is gekomen in samenwerking met de streek. Inhoudelijke 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door zowel Staatsbosbeheer als DLG; het procesmanagement ligt bij 
DLG. De begeleidende projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Dienst Landelijk Gebied - 
Regio Noord, Staatsbosbeheer - Regio Noord, Gemeente Vlieland, Provincie Fryslân , Wetterskip 
Fryslân, Vitens en Rijkswaterstaat 
 
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. 
 
Watersysteemanalyse 
De "Hydrologische systeemanalyse Waddeneilanden, deel Vlieland"  - 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 Vlieland ondervinden als 
gevolg van het huidig (grond)watersysteem. 
 
Gemeentelijk Rioleringsplan 
Uit het oogpunt van planoptimalisatie maken Wetterskip Fryslân en gemeente Vlieland geen 
afzonderlijk Gemeentelijk Waterplan. De specifieke onderwerpen uit een gemeentelijk waterplan zijn in 
dit watergebiedsplan opgenomen en uitgewerkt. Het gaat dan met name om de onderwerpen die te 
maken hebben met de waterketen. Daarnaast heeft de gemeente Vlieland een verbreed rioleringsplan 
(vGRP) voor het bebouwd gebied van het eiland vastgesteld (2009). In het rioleringsplan zijn de 
nieuwe zorgplichten voor hemelwater en grondwater opgenomen. Waar mogelijk worden 
uitvoeringstrajecten uit het vGRP en het watergebiedsplan aan elkaar gekoppeld.  
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Figuur 1-1: Begrenzing beheergebied Wetterskip Fryslan (de groene kleur vormt het 
beheergebied van Wetterskip Fryslân) 
 
 
 
 
 



7 

 
Figuur 1-2: Begrenzing Natura 2000 op en rondom Vlieland



8 

2. Werkwijze 
 
Startbijeenkomst 
Op 18 januari 2011 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden, met medewerkers van het Wetterskip 
Fryslân, gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer. Onderdeel van de startbijeenkomst was een 
veldbezoek. 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. 
 
Gewenst peilbeheer (=GGOR) 
Met het gewenst peilbeheer beoogt het waterschap het gewenste grond- en oppervlakte waterregiem 
te realiseren. Het gehele eiland heeft, behoudens het bebouwde gebied, de functie natuur. Op 
Vlieland komt de functie landbouw niet voor. Met de Watersysteemanalyse is bepaald in welke mate 
het huidige grond- en oppervlaktewaterregime de functies op het eiland ondersteunt. Vooral speelt de 
problematiek van de verdroging van natuurgebieden een rol. In de ILG-periode (t/m 2013) is geld 
beschikbaar voor verdrogingbestrijding van natuurgebieden met name voor de droogtegevoelige 
habitattypen met de status sense of urgency. De haalbare en betaalbare maatregelen worden in dit 
plan bepaald .  
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. Ook hebben nog 
aanvullende veldbezoeken plaatsgevonden. 
  
Knelpunten beheer en onderhoud 
Knelpunten in het waterbeheer zijn knelpunten die naar aard en omvang het reguliere 
onderhoudsbudget te boven gaan. Samen met gemeente en Staatsbosbeheer zijn deze knelpunten 
geïnventariseerd en oplossingsmaatregelen bedacht. 
 
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. Voor Vlieland is dat niet gebeurd omdat op het eiland 
alleen de functie natuur aanwezig is; en voor de functie natuur zijn landelijk geen werknormen 
vastgesteld. Om die reden is voor Vlieland ook geen gebiedsnormenkaart gemaakt in dit 
watergebiedsplan (par 4.2) 
  
Voor het bebouwde gebied op Vlieland geldt een norm voor wateroverlast van 1x/100 jaar. Ondanks 
dat er geen oppervlaktewater in het dorp is, is wel onderzocht of het dorp last heeft van wateroverlast 
bij hevige neerslag. De resultaten daarvan staan in paragraaf 4.1. 
 
Extreem droge situatie:  
Voor deze situaties wordt onderzocht of en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden om de 
categorieën die de Provinciale Verdringingsreeks onderscheidt van water te kunnen voorzien (par 
4.3). De verdringingreeks geldt niet op Vlieland, maar alleen op het vaste land. 
 
Kaderrichtlijn Water  
In 2009 is de beslisnota KRW vastgesteld. Op Vlieland zijn geen waterlichamen aangewezen. Er is 
zodoende geen KRW-opgave voor oppervlaktewateren op dit eiland.  
 
Veiligheid 
De relatie met de waterkering speelt alleen een rol in dit plan wanneer het waterbeheer daardoor 
wordt beïnvloed of wanneer de situatie van werk met werk aanwezig is. 
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3. Beschrijving van het gebied  

3.1. Ligging en begrenzing in het beheergebied 

Het gehele eiland, behalve de Vliehors, valt binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslân (zie 
Figuur 1-1). Het actief beheer van Wetterskip Fryslân richt zich op: 

• Waterkwantiteit- en waterkwaliteitbeheer: Het Wetterskip is verantwoordelijk voor het peilbeheer in 
de sloten op het eiland, en voor de waterkwaliteit in deze sloten en duinvennen. Het operationele 
beheer heeft het Wetterskip gedelegeerd aan Staatsbosbeheer. Waar nodig vindt er afstemming 
plaats tussen Wetterskip en Staatsbosbeheer; 

• Zuiveringsbeheer: zuivering van het huishoudelijk afvalwater op de RWZI Vlieland; 

• Vergunningverlening en handhaving over het totale eiland (binnen de grenzen zoals aangegeven 
in Figuur 1-1), op het gebied van waterkwaliteit, -kwantiteit en freatisch grondwater. 

 
Op Figuur 3-1 staat het eiland weergegeven. 
 

 
Figuur 3-1: Topografische kaart Vlieland 

3.2. Hoogteligging en bodem  

Vlieland is een smal en relatief hooggelegen eiland waar geen landbouwpolders voorkomen. Op basis 
van de hoogtekaart (zie Figuur 3-2) kan de volgende indeling worden gemaakt (naar analogie van de 
Watersysteemanalyse): 

- Het oostelijk en midden-duingebied: dit gebied vormt de oude kern van het eiland; 

- De Kroon's Polders en aangrenzend duingebied; 

- De Vliehors (strandvlakte, staat niet op de hoogtekaart). 
Deze indeling komt overeen met de geomorfologische indeling van een modeleiland, zoals 
aangehouden in het concept Beheerplan Natura 2000. In Figuur 3-3 is het modeleiland geprojecteerd 
op Vlieland. 
 
De hoogste duinen bevinden zich in het oosten van Vlieland. Daarbij is het Vuurboetsduin met een 
hoogte van 45 meter boven NAP niet alleen het hoogste punt van het eiland, maar zelfs van de hele 
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provincie Fryslân. De hoogteligging van Vlieland loopt af in westelijke richting. De duinen hebben hier 
een hoogte van 5 tot 10 meter boven zeeniveau. Daarbij komen ingesloten laagtes en duinvalleien 
voor met een hoogte van circa 3-4 meter + NAP. De laagste delen van het eiland bevinden zich in het 
westen”. Het berteft hier de Kroon’s Polders en de Vliehors met een hoogte van 1 tot 2 m+NAP. Bij 
hoge zeewaterstanden inundeert een groot deel van dit westelijke gebied. 
 

Figuur 3-2: Hoogtekaart (bron: Watersysteemanalyse) 
 

 
Figuur 3-3: Modeleiland geprojecteerd op Vlieland (bron: Watersysteemanalyse / concept 
Beheerplan Natura 2000) 
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De bodemopbouw is te zien in figuur 3-4. Het overgrote deel van het eiland bestaat uit ontkalkte 
duinen. Alleen in een smalle strook langs de Noordzeekust en ten zuiden van de Kroon's Polders 
komen kalkhoudende zandgronden voor. In de noordwesthoek van de Kroon's Polders komen 
moerige eerdgronden voor. 

Figuur 3-4: Bodemkaart (bron: Watersysteemanalyse) 

3.3. Ruimtelijke inrichting (functies en grondgebruik) 

In de watersysteemanalyse staat de ontstaansgeschiedenis en de geologische opbouw van het eiland 
Vlieland 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 3-5 staan de functies weergegeven. 
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Figuur 3-5: Functiekaart Vlieland (bron: Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2010-2015) 
 
 
In figuur 3-6 is te zien dat nagenoeg het gehele eiland een natuurfunctie heeft binnen de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Tevens is bijna heel Vlieland aangewezen als Natura 2000-
gebied. Dit betekent dat natuur een prominente rol speelt bij het waterbeheer.  
Naast bovenstaande natuurfunctie zijn ook andere belangen te onderscheiden, zoals cultuurhistorie, 
landschap, recreatie, wonen, gronden in gebruik voor vee, wegen en paden en hooiland. Deze 
functies bepalen eveneens in belangrijke mate hoe het eiland ingericht is en beheerd moet worden.  
Buiten de Vliehors bestaan de meest voorkomende provinciale natuurdoeltypen op Vlieland uit 
”Begeleid natuurlijk duinlandschap“ (bijna 900 ha) en “Bos van arme zandgronden” (circa 300 ha). 
Deze natuurdoeltypen zijn niet grondwaterafhankelijk en stellen geen specifieke eisen aan het 
waterbeheer. 
De verdrogingsgevoelige natuurdoeltypen beslaan een relatief kleine oppervlakte van het eiland. Het 
gaat hierbij om natte duinheide (circa 60 hectare) en nat schraalgrasland (ongeveer 20 hectare). Dit 
laatste natuurdoeltype bevindt zich vooral in het noorden van de Kroon’s Polders. Door de 
aanwezigheid van lokale kwel vanuit de Meeuwenduinen in combinatie met een regulier maaibeheer 
heeft zich in dit deelgebied een zeer waardevolle vegetatie kunnen ontwikkelen. Het betreft de 
Knopbiesgemeenschap waarin tal van zeldzame planten voorkomen, zoals Welriekende nachtorchis, 
Moeraswespenorchis, Parnassia, Knopbies, en Armbloemige waterbies.  
In de duinvalleien en ingesloten laagten van het duinencomplex van Vlieland komen natte 
heidevegetaties voor met onder andere dopheide en veenbes. 

bedrijventerrein 
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Figuur 3-6: Ecologische hoofdstructuur op Vlieland (bron: Ecostat) 

3.4. Waterhuishoudkundige inrichting (AGOR) 

Het watersysteem op Vlieland zoals beschreven in de Watersysteemanalyse is feitelijk het Actuele 
Grond- en Oppervlaktewater Regime (AGOR). Het onderstaande bevat de hoofdlijnen van de analyse, 
aangevuld met kennis opgedaan bij enkele veldverkenningen en de startbijeenkomst. 

3.4.1. Grondwater  

Op de kaart in Figuur 3-7 staan de waterpeilen, zoals die zijn vastgelegd in het peilbesluit, en de 
waterhuishoudkundige infrastructuur van Vlieland weergegeven. Op deze afbeelding staat eveneens 
de aanwezige grondwateronttrekkingen op het eiland. 
 
Grondwaterhydrologie op een Waddeneiland 
Vlieland heeft een specifieke eilandhydrologie, die wordt gekenmerkt door grote hoogteverschillen en 
de opbouw van de ondergrond. Schematisch is dat weergegeven in Figuur 3-8. Dit is niet de precieze 
situatie van Vlieland, maar wel staan alle relevante hydrologische aspecten die ook op Vlieland spelen 
op deze tekening. 
 
Met name in het duincomplex zakt het zoete 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. Deze diversiteit 
in hoogte en droogte vertaalt zich in een grote diversiteit aan leefgebieden. 
 
Menselijke ingrepen hebben de natuurlijke hydrologie beïnvloed. Ook dat is terug te zien in Figuur 3-7 
en Figuur 3-8. Een opsomming van beïnvloedende situaties: 

• De historie van het waterbeheer in de Kroon's Polders en de lokale ontwatering: Freatisch 
grondwater (het neerslagoverschot) zakt in de duinen naar de ondergrond. In de natuurlijke 
situatie komt dit grondwater omhoog in de lage delen van het eiland, maar deels stroomt het ook 
ondergronds naar de Noordzee en Waddenzee. Door de ontwatering van delen van het eiland 
lopen de kwelstromen lokaal anders; 

• Grondwateronttrekking voor drinkwaterwinning. De locaties staan op Figuur 3-7; 

• Verdamping door de aangeplante naaldbossen; 
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• Afvoer van grondwater in en rondom het dorp: onder het grootste deel van het dorp ligt een 
gemengd rioleringsysteem voor de afvoer van vuilwater en hemelwater. Toch voert dit rioolstelsel 
relatief weinig hemelwater af. Veel van de neerslag verdwijnt kennelijk in de grond. Daarom is 
drainage aangelegd om grondwater af te voeren om zo te hoge grondwaterstanden en mogelijk 
wateroverlast te voorkomen. 

 

 
Figuur 3-7: Waterhuishoudkundige situatie (bron: Watersysteemanalyse) 
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Figuur 3-8: Schematische weergave hydrologische situatie waddeneiland (bron: Vitens) 

 
 
Regionale watersystemen op Vlieland 
Op Vlieland is een aantal regionale watersystemen te onderscheiden. De watersysteemanalyse maakt 
onderscheid in een drietal deelgebieden met eigen terreinkenmerken: 

• Duingebied Vlieland; 

• Kroon's Polders en omgeving; 

• Vliehors. 

 
Figuur 3-9: Watersysteemkaart (bron: watersysteemanalyse) 
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Binnen die deelgebieden maakt de Watersysteemanalyse onderscheid in een drietal watersystemen, 
weergegeven in Figuur 3-9: 

• Regenwater-infiltratievalleien (GLG > 100 cm - mv; GLG is de gemiddeld laagste 
grondwaterstand); 

• Flank-doorstroomvalleien (GLG < 100 cm - mv; 

• Duinvalleien in / nabij kalkrijke bodems (zeereep). 
Overige, kleinere, watersystemen die op de watersysteemkaart staan, zijn cultuurgraslanden met 
potentiële zoete kwel en buitendijks gelegen gronden waarvan verwacht wordt dat zoete kwel zich 
mengt met het zoute water van de Waddenzee. 
 
Voor het watergebiedsplan zijn met name de deelgebieden in relatie tot watersystemen interessant, 
die direct wateropgaven met zich meebrengen voor het waterschap. Ofwel, daar waar één of 
meerdere functies onvoldoende bediend wordt met te hoge of te lage grondwaterstanden en/of een 
gewenste grondwaterkwaliteit. Dat is vooral van toepassing in het dorp, enkele natuurgebieden en 
enkele wegen. Hoofdstuk 4 beschrijft in hoeverre het (grond)watersysteem momenteel de functies op 
Vlieland bedient. 
 
Grondwaterregime op Vlieland 
De grondwatersituatie komt – samengevat - op het volgende neer: 

• Het Duingebied Vlieland ligt gemiddeld hoog, met steile overgangen naar de Waddenzee en 
Noordzee. Deze duingronden zijn onder normale omstandigheden droog. Er bevinden zich enkele 
ingesloten laagten - regenwater-infiltratievalleien - zoals de Kooisplek, maar er is geen stromend 
water. De (lang geleden) aangeplante naaldbomen verdampen relatief veel water waardoor het 
grondwater daalt. Daarnaast daalt het grondwater door onttrekkingen voor het drinkwater. Een 
laatste wijze van het verlagen van de grondwaterstand is de drainage onder en rond gebouwen. 
Hoe deze drie vormen van grondwateronttrekkingen zich tot elkaar verhouden is onbekend. 

• In lage gebieden langs de Waddenzee, met name enkele graslandjes langs de Postweg (<NAP-
2,00 m), kan bij hoge grondwaterstanden in de omgeving regionale kwel optreden; 

• De Kroon's Polders en omgeving variëren op korte afstand sterk in grondwaterstanden, 
vochtgehalte, kalkrijkdom, overstromingen en zoutgehalte. Daardoor is hier een rijke variatie aan 
plantensoorten te vinden. Langs de relatief smalle duinzone treedt enige regionale kwel aan de 
oppervlakte, al zijn door de breedte van het (bedijkte) kweldergebied de grondwaterstanden 
relatief laag. De 1

e
, 2

e
, 3

e
 en 4

e
 Kroon's Polder variëren onderling sterk qua invloed van getijden 

en zoutgehalte, doordat de 1
e
 volledig is afgesloten van de zee, de 2

e
 soms en de 3

e
 en 4

e
 volledig 

in open verbinding staan; 

• De Vliehors is een strandvlakte, met plaatselijk lage duintjes. Verstuiving en overstroming vindt 
hier veelvuldig plaats. Het grondwater is zout. 

 
Kwaliteit diep en ondiep grondwater  
Het grondwater op Vlieland bestaat uit geïnfiltreerde neerslag. In de duinvalleien en aan de lage 
randen van het eiland komt dit grondwater in de vorm van kwel naar de bovengrond. Twee 
kwaliteitsaspecten zijn daarbij interessant: zout- en kalkgehalte. 
 
Kalkhoudendheid 
Op het eiland is in de bodem een grote verscheidenheid aan kalkhoudendheid, veelal samenhangend 
met de oudheid van de ondergrond. Het overgrote deel van het eiland bestaat uit oude duincomplexen 
en heeft een kalkarme ondergrond. De nieuwe duincomplexen (Vliehors en kuststrook) zijn kalkrijk. 
Omdat de duinen veelal ontkalkt zijn, is het grondwater en het kwelwater naar verwachting eveneens 
kalkarm. 
 
Een aantal habitattypen waarvoor op Vlieland instandhoudings- of verbeterdoelstellingen gelden, is 
afhankelijk van een kalkrijke bodem en grondwater. In het concept Beheerplan Natura 2000 is nader 
uiteengezet welke habitattypen in welke deelgebieden moeten worden behouden en / of versterkt. 
Potenties voor uitbreiding van Kalkrijke habitattypen (Natura 2000-code H2190B) bevinden zich 
volgens het concept Beheerplan N2000 alleen nabij de zeereep. De kansen voor uitbreiding van 
ontkalkte duinvalleien (H2190C) zijn groter ingeschat. 
 
Zoetzout verdeling 
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Op figuur 3-10 is het zoetzout grensvlak in de ondergrond van Vlieland te zien. Daaruit zijn de 
volgende conclusies af te leiden: 

• De zoetwaterbel gaat tot NAP – 50 meter; 

• Zowel naar het oosten als naar het westen neemt de diepte van het zoet-zoutgrensvlak af; 
 
Onder de duincomplexen rondom de Kroon's Polders komen zoete waterlenzen voor, van beperkte 
omvang en diepte (niet weergegeven op de kaart). 
 

 
Figuur 3-10: Ligging zoetzout grensvlak met een chloridegehalte van 150 mg/l (bron: 
Watersysteemanalyse) 

3.4.2. Oppervlaktewater  

Waterkwantiteit 
In Figuur 3-7 is het watersysteem weergegeven. In deze figuur zijn het oppervlaktewatersysteem en 
de grondwaterwinningen schematisch aangegeven. De waterpeilen die in Figuur 3.7 staan, zijn 
vastgelegd in een peilbesluit. Omdat de sloten in droge perioden niet aangevuld kunnen worden met 
wateraanvoer, zijn dit streefpeilen. 
 
Vanwege de relatief hoge ligging van het eiland en het ontbreken van een polder zijn er maar weinig 
watergangen en kunstwerken aanwezig. Het overgrote deel van het neerslagwater infiltreert in de 
bodem en stroomt grotendeels ondergronds naar de Noordzee en Waddenzee. De volgende 
oppervlaktewatersystemen zijn te onderscheiden: 
 
Laaggelegen gebieden langs de Postweg 
Vanuit de gebieden Bomenland, Oude Kooi, Nieuwe Kooi en Lange Paal vindt in natte periodes 
waterafvoer plaats via sloten en duikers met terugslagkleppen naar de Waddenzee. Deze 
terugslagkleppen dienen uitsluitend om indrijven van vuil te voorkomen. Ze sluiten automatisch bij 
hoogwater op de Waddenzee. Tevens zijn deze afvoerpunten voorzien van handbediende afsluiters. 
De sloten zijn veelal diep aangelegd, vermoedelijk omdat anders de ontwatering voor laaggelegen 
terreinen onvoldoende is. Gevolg is dat de sloten een drainerende werking hebben op de omgeving. 
Het dagelijks beheer van deze watergangen en kunstwerken wordt uitgevoerd door medewerkers van 
Staatsbosbeheer, onder verantwoordelijkheid van het waterschap.  
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Waterhuishouding om en nabij het dorp Vlieland-Oost 
De oude kern van het dorp ligt ingesloten tussen hogere duinen en de Waddenzeedijk waardoor er 
risico's zijn op grondwateroverlast. Om deze kans te beperken zijn twee drains aangelegd: langs de 
Waddenzeedijk en in de Dorpsstraat. Via een leiding en een automatische afsluiter wordt dit 
drainwater op de Waddenzee geloosd. De afsluiter is geautomatiseerd. De gemeente beheert deze 
voorziening.  
 
Kroon's Polders 
De Kroon's Polders worden middels stuwen op peil gehouden. Ze staan met uitlaatconstructies in 
verbinding met de Waddenzee. Voor de 1

e
 en 2

e
 Kroon's Polder zijn streefpeilen (zonder 

aanvoermogelijkheden) vastgelegd in het peilbesluit. In de 1
e
 Kroon's Polder wordt geen zeewater 

ingelaten. In de 2
e
 Kroon's polder gebeurt dat wel, in perioden van watertekort om te diep uitzakken 

van het waterpeil te voorkomen.. De 3
e
 en 4

e
 Kroon's Polder staan in open verbinding met de 

Waddenzee. 
Het dagelijks beheer van de waterhuishouding wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, onder 
verantwoordelijkheid van Wetterskip Fryslân. 

 
Waterkwaliteit  
Op een paar locaties op het eiland is waterkwaliteit van belang. Dat is vooral het geval in de Kroon's 
Polders en dan met name het zoutgehalte van het water. Middels een systeem van afsluiters en 
stuwen worden de 1

e
 Kroon's Polder zo zoet mogelijk gehouden, de 2

e
 Kroon's Polder brak  en de 3

e
 

en 4
e
 polder zout.  

 
Het waterschap heeft op het eiland geen Kaderrichtlijn Water (KRW)-waterlichamen onderscheiden en 
benoemd. Dat betekent dat het waterschap zichzelf geen taken (wateropgave) heeft opgelegd met 
betrekking tot het verbeteren van de chemische en ecologische waterkwaliteit voor specifieke situaties 
in de oppervlaktewateren. 
 
In de poelen, vijvers en de ijsbaan wordt de waterkwaliteit niet specifiek gemeten. Ook worden er 
geen specifieke kwaliteitsdoelstellingen nagestreefd. Wel is bekend dat deze wateren een goede 
(voedselarme) waterkwaliteit hebben, met mede daardoor hoge natuurwaarden. Belangrijke oorzaak 
van deze goede waterkwaliteit is, is dat het volledig geïsoleerde wateren zijn, die voor hun voeding 
zijn aangewezen op alleen grondwater en regenwater. 

3.5. Natura 2000, autonome en nieuwe ontwikkelingen 

Met name vanuit de doelstellingen van Natura 2000 zijn de komende jaren enkele projecten of nadere 
onderzoeken gepland. In deze paragraaf volgt een opsomming van ontwikkelingen die een raakvlak 
hebben met waterbeheer. 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 / of het Beheerplan Natura 2000 staan deze nader 
uitgewerkt. 
  
Realisatie van kalkrijke en - op andere locaties - ontkalkte natte duinvalleien 
Door lage delen in het duingebied af te plaggen ontstaan laagtes, waar in - natte perioden - kwelwater 
met een specifieke kwaliteit aan de oppervlakte komt waardoor het areaal aan gewenste habitattypen 
uitbreidt. Recent is bijvoorbeeld ten noordoosten van de Cranberryvlakte een duinvallei afgeplagd. 
Er is geen koppeling met het watersysteem en er liggen geen drainerende watergangen of 
waterpartijen in de nabijheid. Met aanpassingen in het waterbeheer zijn deze instandhoudingsdoelen 
dan ook niet te halen. Aanvullende maatregelen zijn dan ook niet in het Watergebiedsplan 
opgenomen. 
 
Versterken kwelsituaties langs de Noordzee- en Waddenzeekust 
Door de lage ligging van gronden in de kuststroken langs de Noordzee en Waddenzee zijn hier goede 
kansen om natte kwelsituaties te ontwikkelen. Hier kunnen brakke milieus ontstaan met een specifieke 
natuurkwaliteit. Daartoe is in het verleden over een kort traject langs de Waddenzee een kwelscherm 
aangelegd (tussen de Postweg en het duinmassief van het Zwarte Lid). 
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Drinkwaterwinning 
Momenteel wint Vitens drinkwater vanuit een drietal pompputten (Bokkendal, winning Zuid en winning 
Diep). In de nabije toekomst zullen nog twee winputten ten oosten van het dorp Vlieland-Oost in 
gebruik worden genomen. De totale vergunningscapaciteit bedraagt dan 290.000 m3/jaar. De huidige 
onttrekking bedraagt ca. 200.000 m3/jaar. Waardoor Vitens momenteel minder wint dan de 
toegestane capaciteit. Toch is Vitens voortdurend op zoek naar (meer) duurzame 
waterwinningsmogelijkheden en een vermindering van de groei (of terugdringing) van het 
waterverbruik. Reden daarvoor is dat Vitens een leveringsplicht heeft, ook al blijft het waterverbruik op 
Vlieland groeien. 
Een gevolg van de drinkwaterwinningen op het eiland is dat er een verlaging van grondwaterstanden 
optreedt, onder andere voor gebieden waarvoor instandhoudingsdoelen gelden vanuit Natura 2000. 
Figuur 3-11 is een grafiek van de onttrokken hoeveelheden grondwater. 
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Figuur 3-11: Grondwateronttrekking Vlieland (bron:Vitens) 
 
Klimaatverandering en zeespiegelstijging 
Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn van invloed op de wateropgaven van het Wetterskip en 
zijn mede aanleiding voor het opstellen van het watergebiedsplan. Ten aanzien van 
klimaatverandering geldt dat dit onderdeel uitmaakt van de analyses in dit watergebiedsplan zoals bij 
extreem natte en extreem droge situaties.  
Beide ontwikkelingen worden meegenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dat 
voor bepaalde delen van de primaire kering loopt en buiten de scope van dit watergebiedsplan valt. 
 
Cradle to cradle 
Vitens, Provincie Fryslân, gemeente Vlieland en enkele andere gemeenten hebben zich aangesloten 
bij het project Cradle to Cradle-Islands (C2C). Dit project heeft als doelstelling dat een aantal 
Waddeneilanden uiterlijk in 2020 zelfvoorzienend zijn op het gebied van water (drinkwater en 
waterketen) en energie. 
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4. Voldoende water 

4.1. Duurzaam peilbeheer  

4.1.1. Optimale situaties voor natuur en overige functies 

In hoofdstuk 2 is beschreven op welke wijze op Vlieland het gewenst peilbeheer is bepaald. In de 
Watersysteemanalyse is beschreven hoe het watersysteem functioneert en waar het watersysteem de 
huidige functies en bijbehorende doelstelling wel of niet mogelijk maakt. Op basis van de 
Watersysteemanalyse en een veldverkenning kan worden geconcludeerd dat het vasthouden van 
gebiedseigen water en het verbeteren van de beheerbaarheid de belangrijkste opgaven voor het 
waterschap zijn.  
 
Op Vlieland komen geen gronden met landbouwfunctie voor maar alleen hooi- en graslandjes (deels 
door paarden begraasd) met een natuurfunctie, waardoor er geen OGOR voor landbouw bepaald 
hoeft te worden. In de Watersysteemanalyse is voor de functie natuur geen aanvullende modellering 
gedaan. Aan de hand van kaarten met de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (zgn. GxG-
kaarten) en een deskundigheidsoordeel is in de Watersysteemanalyse onderzocht of de lokale 
hydrologie de juiste randvoorwaarden levert voor de door de provincie vastgestelde natuurdoeltypen 
en de in het concept-Beheerplan Natura 2000 aangewezen habitattypen. Beschrijvenderwijs is 
aangegeven waar zich knelpunten en verbetermogelijkheden bevinden. In dit watergebiedsplan wordt 
volstaan daarnaar te verwijzen. Wel zijn maatregelen geformuleerd die verbetering opleveren en die 
noodzakelijk zijn voor het tegengaan van verdroging. Vanuit de waterhuishouding neemt het 
waterschap daarmee zijn verantwoordelijkheid en worden de randvoorwaarden vanuit het 
oppervlaktewaterbeheer voldoende ingevuld. 
 
Optimaal voor natuur (OGOR) 
In de Watersysteemanalyse staat beschreven welke natuurdoeltypen nagestreefd worden op Vlieland 
en welke waterhuishoudkundige randvoorwaarden daarbij horen, zowel qua (grond)waterkwantiteit, 
als -kwaliteit. Daarbij wordt op Vlieland onderscheid gemaakt in 2 typen natuurdoelen met 
verschillende status: 

a. Natura 2000-doelen: binnen het begrensde deel (Figuur 1-2) is een aantal 
instandhoudingsdoelen in de vorm van habitattypen aangewezen. Bij deze doelen horen 
hydrologische randvoorwaarden. In de watersysteemanalyse is aangegeven welke 
habitattypen nagestreefd en eventueel verbeterd moeten worden. Vervolgens is beschreven, 
mede aan de hand van grondwatergegevens, waar zich (mogelijke) knelpunten bevinden; 

b. Overige natuurdoelen: naast de N2000-instandhoudingsdoelen heeft de Provincie Fryslân 
natuurdoeltypen vastgesteld voor de gebieden met de functie "Natuur". Net als voor de 
habitattypen zijn ook daarvoor hydrologische randvoorwaarden bekend. 

 
Optimaal Overige functies (OGOR)  
Bebouwing en wegen 
In de optimale situatie voor de bebouwde kom en bebouwde percelen en infrastructuur in het 
buitengebied vindt geen (grond)wateroverlast plaats onder normale omstandigheden. 
Voor de bebouwde percelen en infrastructuur in het landelijk gebied is niet gebleken of de waterpeilen 
onvoldoende aansluiten bij de functie-eisen; met andere woorden of gebouwen en wegen last hebben 
van te hoge grondwaterstanden. Daarom wordt de actuele situatie in beginsel gelijk gesteld aan de 
gewenste situatie. Wel heeft een veldverkenning een aantal knelpunten opgeleverd. In paragraaf 4.1.2 
is dit nader uitgelegd. 

4.1.2. Knelpunten en maatregelen watersysteem 

In deze paragraaf staan alle waterhuishoudkundige knelpunten beschreven. Tevens staat 
aangegeven met welke maatregelen deze knelpunten worden opgelost, vergezeld van een ingezoomd 
kaartje. In bijlage 2 staan deze maatregelen nogmaals weergegeven, op een kaart van heel Vlieland. 
 
Knelpunten en maatregelen Natura 2000 doelen en Provinciale natuurdoeltypen 
In paragraaf 3.5 staat een aantal kansrijke hydrologische maatregelen opgesomd vanuit het concept 
beheerplan Natura 2000. Omdat die maatregelen niet direct te relateren zijn aan het taakveld van het 
waterschap, zijn deze in het Watergebiedsplan niet nader uitgewerkt. Paragraaf 4.1 geeft weer dat 



 21 

Natura 2000 specifieke doelstellingen met zich meebrengt voor een aantal habitattypen op het eiland. 
Voor zover het nodig en mogelijk is om met waterbeheermaatregelen te verbeteren, dan is dat in de 
Watersysteemanalyse beschreven, en overgenomen in het concept beheerplan Natura 2000 en dit 
Watergebiedsplan. Daarnaast is voor alle andere maatregelen gecontroleerd of deze een positieve, 
geen nadelige effecten hebben op of strijdig zijn met de instandhoudingsdoelen van Natura 2000. 
Per maatregel is aangegeven welke habitattypen betrokken zijn bij deze maatregelen en wat de 
invloed erop is. 
 
Voor de provinciale natuurdoeltypen geldt hetzelfde. De maatregelen zijn mede tot stand gekomen in 
overleg met de natuurterreinbeheerder van dit eiland, Staatsbosbeheer. In enkele gebieden is het 
mogelijk om met waterbeheermaatregelen de hydrologische situatie voor de provinciale 
natuurdoeltypen te verbeteren (veelal anti-verdrogingsmaatregelen). Die maatregelen zijn onderdeel 
van dit Watergebiedsplan. 
 
Kortom, geen van de maatregelen in het Watergebiedsplan is strijdig met, en in de meeste gevallen 
zelfs positief voor de instandhoudingsdoelen van Natura 2000, en de provinciale natuurdoeltypen. 
Meer rigoureuze maatregelen in het waterbeheer, voor zover noodzakelijk, zijn niet mogelijk zonder 
teveel hinder te veroorzaken voor andere functies (Vb. fietspad of weg dat niet onder water mag 
komen te staan, zowel onder normale als natte omstandigheden). 
In de Watersysteemanalyse is er voor gekozen geen gedetailleerde grondwatermodellering uit te 
voeren. Daarnaast ontbreekt in bepaalde gevallen (grondwater)gegevens. Dit leidt ertoe dat in 
onderstaande knelpuntenanalyse slechts op hoofdlijnen kan worden weergegeven welke invloed 
bepaalde hydrologische maatregelen hebben op Natura 2000-doelstellingen.   
 
Knelpuntenanalyse operationeel waterbeheer 
Knelpunten operationeel waterbeheer 
In het algemeen kan worden gesteld dat de waterhuishouding goed op orde is. Er resteert slechts een 
paar knelpunten in het watersysteem op Vlieland. Lokaal treedt verdroging van natuur op doordat er 
op bepaalde locaties diepe sloten voorkomen. Waar deze diepe sloten langs de Postweg liggen, zorgt 
dit in combinatie met de geringe afstand van de weg tot de sloot ook voor instabiliteit van het 
weglichaam van de Postweg.  
Daarnaast laat de kwaliteit van een aantal watergangen en de beheerbaarheid van een aantal 
kunstwerken te wensen over waardoor veel regen- en kwelwater wordt afgevoerd dat daardoor niet 
ten goede kan komen aan de natuur op het eiland. Sommige stuwende kunstwerken lekken waardoor 
schoon water verloren gaat.  
Het waterbeheer op Vlieland valt onder de verantwoordelijkheid van het Wetterskip, maar het feitelijke 
dagelijks peilbeheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Enkele watergangen, zoals bermsloten, 
dienen meer dan één belang en zijn dus volgens het schouwbeleid schouwplichtig Verder blijkt het 
dagelijks onderhoud van veel sloten lastig, omdat ze te diep en te smal zijn, met te steile oevers. 
 
Maatregelen 
Om bovengenoemde knelpunten op te lossen worden de volgende maatregelen voorgesteld: 

• Lokaal ondieper en breder maken van de bermsloot langs de Postweg rekening houdend met de 
drooglegging van de weg; 

• Plaatselijk onder schouw stellen bermsloot Postweg (daar waar sprake is van een 3
e
 belang). Het 

waterschap levert maatwerk afhankelijk van de kwetsbaarheid van het gebied. 

• Overleg met alle partijen die taken en verantwoordelijkheden hebben binnen het waterbeheer over 
de uitvoering van waterschapstaken. Doelstelling: duidelijke afspraken over uitvoering, toezicht en 
handhaving van peilbeheer. 

 
Invloed op N2000 habitattypen 
Het lokaal verondiepen van de sloten heeft invloed op de habitattypen H2130-B (Grijze Duinen - 
Kalkarm) en H2180 A en B (Duinbossen, subtype droog en vochtig). Een lichte 
grondwaterstandsverhoging is positief voor de vochtige duinbossen (verbeterdoelstelling N2000) en is 
niet strijdig met de grijze duinen. 
 
Knelpuntenanalyse Kroon's Polders 
Knelpunten Kroon's Polders 
Het zoete deel van de Kroon's Polders (1

e
 en 2

e
 Kroon's Polders) valt binnen het beheergebied van 

Wetterskip Fryslân. In de 2
e
 Kroon's Polder komt bij hoogwater ook zout water naar binnen. Deze 
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polder heeft dan ook een sterk zilt karakter. Beide polders wateren via een stuw met afsluiter aan de 
oostkant rechtstreeks af op de Waddenzee. Deze afsluiters worden door SBB gesloten als voor de 
Waddenzee een hogere stand wordt voorspeld dan NAP + 1,90 m. Dit vanwege de drooglegging van 
de Postweg. Voor de afsluiter in de tweede polder staat nog een schotbalkstuw van 1,50 m breed. 
Tijdens een veldbezoek is gebleken dat de beide afsluiters en de schotbalkstuw niet in goede conditie 
zijn en dat met deze kunstwerken het peilbeheer onvoldoende kan worden geregeld. Waarschijnlijk 
lekt er water weg en dat is nadelig voor de schraalgraslanden in de meest noordelijke polder. 
 
Ter hoogte van de Kroon's Polders is op twee plaatsen een duiker onder de Postweg aanwezig om 
lage gronden ten noorden van de weg te kunnen laten afwateren en zodoende overstroming van de 
Postweg te voorkomen. In de lage gronden ten noorden van de Postweg komen blauwgraslanden 
voor die gebaat zijn bij hoge grondwaterstanden. Het is wenselijk dat het regen- en kwelwater uit de 
duinen (meer) in dit gebied vastgehouden wordt en minder snel wordt afgevoerd naar de Kroon's 
Polders.  
 
Vismigratie is op de schaal van Vlieland voldoende. Het is niet zinvol om de huidige 
vismigratiemogelijkheden naar de Kroon's Polder te verbreden. De 3

e
 en 4

e
 Polder staan in open 

verbinding met de Waddenzee. De 2
e
 Polder is tijdens hoogwaterperioden eveneens bereikbaar voor 

vis. Aanvullende vismigratie zou gepaard moeten gaan met een lokstroom vanuit de 1
e
 en 2

e
 polder, 

dus het weg laten lopen van zoet water. Dat levert meer nadelen op (verdroging) dan voordelen voor 
vismigratie. 
 
Maatregelen Kroon's Polders 
Om bovenstaande knelpunten op te lossen worden voor het gebied Kroon's Polder de volgende 
maatregelen voorgesteld: 

• het aanbrengen van een regelbare stuw in een put met duiker, met afsluiter en terugslagklep 
tussen de graslandjes ten zuiden van de Postweg en de 1

e
 Kroon's Polders op een peil van NAP + 

1,50/+1,15 m (winterpeil/zomerpeil); 

• het aanbrengen van een regelbare stuw in een put met duiker, met inlaatmogelijkheid, afsluiter en 
terugslagklep tussen de 2

e
 en 3

e
 Kroon's Polders op een peil van NAP + 0,83 m; 

• het natuurvriendelijker inrichten van de uitstroom naar het Wad van de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 Kroon's 

Polders over een lengte van ca. 50 meter; 

• het ter hoogte van de blauwgraslanden ten noorden van de Postweg aanleggen van een 
eenvoudig regelbaar overstortschuifje op een peil van NAP + 1,70/+1,50 m (winterpeil/zomerpeil). 
Hierdoor kan het peilbeheer exact op de kritische blauwgraslanden worden afgestemd; 

• het leggen van een aantal nieuwe duikers in de bermsloot langs de Postweg; 

• het verondiepen van sloten langs de Postweg. 
 
De genoemde maatregelen zijn bedoeld om de beheerbaarheid van de waterpeilen te verbeteren en 
om meer water vast te houden ten behoeve van de natuur in de Kroon's Polders en omgeving en het 
gebied ten noorden van de Postweg. Op onderstaande afbeelding (figuur 4.1) staan de maatregelen 
weergegeven.  
 
Invloed op N2000 habitattypen 
Natura 2000 heeft vooral de ambitie om de Vochtige duinvalleien (H2190-C) aan de noordzijde van de 
Postweg te verbeteren. De voorgestelde maatregelen zijn gericht op het vernatten van dit gebied, 
zodat deze maatregelen positief bijdragen aan deze doelstelling. 
De maatregelen zijn verder positief en niet strijdig met de overige verbeter- en instandhoudingsdoelen 
in en om de Kroon's Polders: H2190 a (vochtige duinvalleien, subtype open water), H 1310 A (Zilte 
pioniersbegroeiingen, subtype zeekraal) en H1330 (Schorren en zilte graslanden, subtype 
buitendijks). 
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Figuur 4.1 Oplossingen gebied Kroon's Polders 
 
Knelpuntenanalyse Bomenland 
Knelpunten Bomenland 
Het afwateringsstelsel van het gebied Bomenland (zie onderstaande figuur 4.2) bestaat uit de 
zuidelijke bermsloot van de Postweg die ten oosten van het Posthuys begint, in oostelijke richting 
verder van de weg af ligt en voor Dodemansbol weer langs de Postweg ligt. Ook hoort hier een sloot 
bij tussen de Postweg en het Wad. De twee sloten monden ter hoogte van Dodemansbol via een 
spindelafsluiter (in een betonwand) op het Wad (lange duiker van tientallen meters). De diepte van de 
afwateringssloot is aanzienlijk (1,20 meter beneden maaiveld). Hierdoor wordt veel regen- en 
kwelwater afgevangen en direct afgevoerd naar het Wad. Te weinig gebiedseigen water wordt 
daarmee vastgehouden, met lokaal verdroging tot gevolg. Daarnaast zorgt de diepe ontwatering in 
combinatie met de geringe afstand van de weg tot de sloot voor instabiliteit van het weglichaam van 
de Postweg. Bij het uitwerken van de maatregelen en toekomstige peilen moet rekening worden 
gehouden met de Postweg en het laaggelegen graslandje ten noorden van de Postweg. Dit graslandje 
ligt op een hoogte van circa +2,20 tot +2,40 m NAP en moet enige drooglegging houden.  
 
Maatregelen Bomenland 
Om bovenstaande knelpunten op te lossen worden voor het gebied Bomenland de volgende 
maatregelen voorgesteld: 

• het vervangen van de houten terugslagklep met afsluiter richting het Wad. 

• het aanbrengen van twee vaste betonnen overstorten bij Dodemansbol op het huidige vaste peil 
van NAP + 1,75 m. 

 
De genoemde maatregelen zijn bedoeld om de beheersbaarheid van de waterpeilen te verbeteren en 
om meer water vast te houden ten behoeve van de natuur in Bomenland en omgeving. Op 
onderstaande figuur 4.2 staan de maatregelen weergegeven.  
 
Invloed op N2000 habitattypen 
Het water meer vasthouden heeft invloed op de habitattypen H2130-B (Grijze Duinen - Kalkarm) en 
H2180 A en B (Duinbossen, subtype droog en vochtig). Een lichte grondwaterstandsverhoging is 
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positief voor de vochtige duinbossen (verbeterdoelstelling N2000) en is niet strijdig met de grijze 
duinen. 
 

 
Figuur 4.2 Oplossingen gebied Bomenland-Dodemansbol 
 
Knelpuntenanalyse Eendenkooi 
Knelpunten Eendenkooi 
Op Vlieland liggen aan de Postweg de Oude en de Nieuwe Eendenkooi. De beide kooien worden van 
elkaar gescheiden door de Vallei van Vianen en het Pad van Twintig. De Oude Eendenkooi ligt ten 
westen hiervan, de Nieuwe Eendenkooi ten oosten (zie onderstaande figuren 4.3 en 4.4).  
 
Rond de Oude Eendenkooi liggen de ringsloten (permanent) droog. Daarnaast is het onzeker of er 
nog een verbinding is tussen de Eendenkooi en de sloot die parallel langs de Postweg ligt. De sloot 
watert via een spindelafsluiter af naar de Waddenzee. De drooglegging van de Postweg bedraagt bij 
een peil van NAP +0,50 m (gemeten peil ten tijde van veldbezoek) meer dan 1,20 m. Dit zorgt in 
combinatie met de geringe afstand van de weg tot de sloot voor instabiliteit van het weglichaam. Ook 
wordt hierdoor veel hemel- en kwelwater afgevoerd zodat dat niet aan het gebied zelf ten goede kan 
komen.  
 
Het slotenstelsel rond de Nieuwe Eendenkooi tot aan de stuw en afsluiter bij Vianen is zeker langs de 
Postweg behoorlijk diep en vangt nogal wat grondwater af. Ook zorgt de diepe bermsloot voor 
instabiliteit van het weglichaam. Naar het oosten toe neemt de slootdiepte af tot greppeldiepte ter 
hoogte van het paardeweidje aan de oostkant. 
Rond de eendenkooi zelf is een brede watervoerende randsloot aanwezig. De aanwezige duikers in 
deze randsloot liggen al enigszins stuwend op hoogte (50 cm -mv). Het is wenselijk deze duikers ca. 
20 cm te verhogen. Daarmee kan meer water worden vastgehouden, zonder overlast te veroorzaken. 
 
In het bos ten westen van de eendenkooi liggen enkele stuwende duikers en vlak voor de monding in 
de bermsloot bevindt zich een stenen bodemval. Het is niet mogelijk om met deze constructie het 
waterpeil op te stuwen en in tijden van droogte extra water te vast te houden. Een vaste drempel op 
hoogte ondervangt dit probleem. Deze kan dan worden gecamoufleerd met de stenen van de 
bodemval.  
Tussen de bodemval en de afsluiter naar het Wad bevindt zich nog een stuwende duiker met 
bochtstuk. Hiermee wordt enigszins water vast gehouden, maar de beheersbaarheid en de 
gevoeligheid voor sabotage maken dit geen gewenste situatie. Voor een betere beheersbaarheid is 
een stuw een betere oplossing.  
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Maatregelen Eendenkooi 
Om bovenstaande knelpunten op te lossen worden voor de Oude en Nieuwe Eendenkooi de volgende 
maatregelen voorgesteld (zie ook de figuur 4.3 en 4.4): 
 
Oude Eendenkooi: 

• het aanbrengen van een vrijstaande stuw met schotbalkjes op een peil van NAP + 1,60 m (indien 
de verbinding tussen de Eendenkooi en de afwateringssloot nog bestaat) 

• het aanbrengen van een stuw voor de afsluiter onder de Waddendijk op een peil van NAP +1,30 
tot +1,10 m (winterpeil/zomerpeil). 

Voor de Oude Eendenkooi betreft het feitelijk het vastleggen van de huidige peilen. Daarnaast streeft 
het waterschap er naar tegen een eenmalige vergoeding een peilverhoging op vrijwillige basis te laten 
plaatsvinden. 
 

 
Figuur 4.3 Maatregelen gebied Oude Eendenkooi 
 
Nieuwe Eendenkooi 

• het dempen van de sloot ten noorden van de eendenkooi over een lengte van 400 m.  

• het compartimenteren van de sloot lopend van de oost- en zuidzijde van eendenkooi richting 
Vianen middels vier gronddammen 

• het aanbrengen van een flauw talud (1 meter verbreding) langs de sloot ten noorden van de 
Postweg en het verondiepen van deze sloot tot een bodemhoogte van NAP +1,20 m. 

• het vervangen van de stuwende duiker met bochtje bij Vianen door een regelbare stuwput met 
duiker op een peil van NAP +1,50/+1,30 m (winterpeil/zomerpeil). 

 
De genoemde maatregelen zijn bedoeld om de beheersbaarheid van de waterpeilen te verbeteren en 
om meer water vast te houden ten behoeve van de natuur in de Eendenkooi en omgeving. Het 
verondiepen van de bermsloot langs de Postweg beperkt vooral het wegzijgen van water vanuit het 
grasland en het bosgebied aan de noordzijde ervan. Op onderstaande afbeelding staan de 
maatregelen weergegeven.  
 
Invloed op N2000 habitattypen 
Het lokaal verondiepen van de sloten heeft invloed op de habitattypen H2130-B (Grijze Duinen - 
Kalkarm) en H2180 A en B (Duinbossen, subtype droog en vochtig) en H2140 B (Duinheiden met 
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kraaiheide). Een lichte grondwaterstandsverhoging is positief voor de vochtige duinbossen 
(verbeterdoelstelling N2000) en is niet strijdig met de grijze duinen en duinheiden. 
 

 
Figuur 4.4 Oplossingen gebied Nieuwe Eendenkooi 
 
Knelpuntenanalyse Langepaal / camping Staatsbosbeheer 
Knelpunten Langepaal / camping SBB 
In dit gebied is een behoorlijk diep insnijdend slotenstelsel aanwezig (1 tot 2,5 meter diep), met name 
in het bosgebied ten westen van de camping. Hierdoor wordt veel gebiedseigen water rechtstreeks 
afgevoerd naar het Wad. Door het lokaal ondieper maken van diepe sloten wordt meer water 
vastgehouden zonder nadelige gevolgen voor het gebied zelf.  
 
Rond de camping ligt een greppel met een bodemdiepte van ca. 60 cm onder het maaiveld. Deze 
greppel mondt uit in een diepere sloot voor het huis van de Langepaal, die vervolgens in zuidoostelijke 
richting loopt. Het betreft een bermsloot van het toegangspad van de camping en watert af naar het 
Wad. In deze sloot zijn enkele nieuwe duikers aanwezig. De sloot is behoorlijk insnijdend. Vlak voor 
de afsluiter naar het Wad ligt een stuwende duiker in een dam die de drooglegging van de 
toegangsweg naar de camping regelt. Qua beheerbaarheid is deze stuwende duiker ongunstig. Het 
waterpeil en waterafvoer is hiermee nauwelijks te sturen. 
Ook de zuidelijke percelen van de camping wateren via de zuidelijke bermsloot af naar het Wad 
(middels een duiker een de Postweg). 
 
Tegen de noordkant van de Postweg (zie figuur 4.5) ligt een laag gelegen perceel met een diepe 
bermsloot van de Postweg. Hierdoor zakt de wegberm in. Het is gewenst om deze sloot te 
verondiepen.  
 
Maatregelen Langepaal / camping SBB 
Om bovenstaande knelpunten op te lossen worden voor het gebied Lange Paal de volgende 
maatregelen voorgesteld: 

• het verondiepen van de sloot in het bosgebied, rekening houdend met drooglegging weg, camping 
en woning; 

• het vervangen van de stuwende gelegde duiker door een bodemval op NAP +3,00 m; 
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• het verondiepen en 1 tot 2 meter verbreden van de noordelijke bermsloot langs de Postweg voor 
een stabieler talud;  

De genoemde maatregelen zijn bedoeld om de beheerbaarheid van de waterpeilen te verbeteren en 
meer water vast te houden ten behoeve van de natuur in Lange Paal en omgeving. Op onderstaande 
figuur 4.5 staan de maatregelen weergegeven. 
 
Invloed op N2000 habitattypen 
Het lokaal verondiepen van de sloten heeft invloed op de habitattypen H2130-B (Grijze Duinen - 
Kalkarm) en H2180 A en B (Duinbossen, subtype droog en vochtig). Een lichte 
grondwaterstandsverhoging is positief voor de vochtige duinbossen (verbeterdoelstelling N2000 in dit 
gebied) en is niet strijdig met de grijze duinen. 
 

 
Figuur 4.5 Oplossingen gebied Lange Paal 
 
Knelpuntenanalyse Oost-Vlieland (dorp) 
Knelpunten Oost-Vlieland 
In het dorp Oost-Vlieland is geen oppervlaktewater aanwezig. In de huidige situatie wordt al weinig 
regenwater afgevoerd naar de RWZI. Regenwater infiltreert veelal in de grond. 
In het verleden had het oude deel van het dorp te maken met grondwateroverlast. Om dit op te lossen 
is circa 20 jaar geleden achter de dijk een drain aangelegd. Ook in de Dorpsstraat is een drain 
aangelegd. Beide drains zijn aangesloten op een afsluiter richting het Wad, waardoor overtollig 
grondwater wordt afgevoerd. 
In de huidige situatie treedt nog steeds wateroverlast op in tuinen en het laaggelegen pad direct 
achter de dijk (straten Gangboord en Midscheeps) omdat bij hevige buien het regenwater niet snel 
genoeg kan wegzakken. De gemeente sluit daarom in 2011 hemelwaterkolkjes op de drainage aan 
zodat het regenwater sneller in de drain komt. In het noordoostelijke deel van het dorp 
(Lutinelaan/zwembad) treedt in zeer natte perioden grondwateroverlast op. Het gebied is een 
ingesloten laagte waar geen waterafvoer mogelijk is. Enkele jaren geleden stond daar het grondwater 
in sommige woningen tot het vloerpeil.   
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Maatregelen Oost-Vlieland (gebied rond Lutinelaan) 
Voor het gebied rond de Lutinelaan, het sportveld en het zwembad zijn in principe drie 
oplossingsrichtingen mogelijk. Om te bepalen welke hiervan het meest kansrijk is, is onderzoek naar 
de grondwaterstanden nodig. Ook is een nadere uitwerking van deze oplossingsrichtingen nodig om 
de financiële haalbaarheid te toetsen en een goede keuze te kunnen maken. 
 
De oplossingsrichtingen staan hieronder aangegeven. De gemeente Vlieland heeft een duidelijke 
voorkeur voor maatregel 1. Mocht dat niet mogelijk zijn (technisch / financieel), dan wellicht maatregel 
2 en als dat niet gaat, dan maatregel 3. Deze voorkeur komt overeen met het algemene 
gedachtegoed uit het Nationaal Bestuursakkoord Water: vasthouden, bergen, afvoeren. 

1. Infiltreren naar diepere grondlagen. Wellicht blijkt uit metingen dat het water kan infiltreren 
naar de diepere lagen. In deze optie bestaan vragen ten aanzien van het beschikbare 
stijghoogteverschil en de waterkwaliteit; 

2. Parkeren en infiltreren (figuur 4.6): ten noorden van het dorp liggen twee lager gelegen 
gebiedjes (rabattenstelsels in het bos) die wellicht kunnen worden ingezet als tijdelijke 
piekberging. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een pompput wordt aangelegd en grondrichels 
als waterkering om teruglopen van het water naar het dorp toe te voorkomen. Voordeel van 
deze optie is dat het water kan infiltreren in het duingebied en zo ten goede komt aan de 
natuur. Vraag is of het weggepompte water niet via het goed doorlatende duinzand 
terugstroomt naar het dorp toe (“rondpompen”); 

3. Afvoer op maat (figuur 4.7): een greppelstelsel in combinatie met een ondiepe drainage watert 
via een te leggen buisleiding naar de Waddenzee af. In natte perioden kan dan (wellicht onder 
vrij verval) water worden afgevoerd. Ook zou een pompput in het systeem kunnen worden 
opgenomen waarbij in tijden van overlast en hoge zeewaterstanden het water weg kan 
worden gepompt. Een bestaande sloot ten oosten van het dorp dient hiervoor te worden 
opgewaardeerd.  

 
Zowel dit onderzoek naar grondwaterstanden als de uiteindelijke uitwerking pakt het waterschap op 
samen met de gemeente Vlieland, Staatsbosbeheer en Vitens.  
 
Invloed op N2000 habitattypen 
Vooral optie 1 en 2 hebben invloed op het habitattype H2180 B (Duinbossen, subtype vochtig). 
Mogelijk wordt de grondwaterstand hierdoor hoger en dat draagt daarmee positief bij aan de 
verbeterdoelstelling in dit gebied: vochtige duinbossen. 
 

 
 
Figuur 4.6 Oost-Vlieland, oplossingsrichting  2, parkeren en infiltreren 
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Figuur 4.7 Oost-Vlieland, oplossingsrichting 3, afvoer op maat 

4.2. Extreem natte situaties 

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 zal moeten worden omdat het gewoon te duur is om alle wateroverlast te 
voorkomen. 
 
Deskundigen hebben het watersysteem op Vlieland tegen het licht gehouden. Er zijn geen knelpunten 
bekend, waar in extreem natte situaties problemen optreden als gevolg van buiten hun oevers 
tredende sloten. 

4.3. Extreem droge situaties 

In extreem droge situaties ontstaan ook op Vlieland problematische watertekorten.  De 
grondwaterstanden zakken dan nog verder weg dan in "normale" zomers. De natuur op Vlieland 
ondervindt hiervan 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 Vlieland is geen wateraanvoer mogelijk. Daarom is dit 
item in dit Watergebiedsplan niet verder uitgewerkt.  

4.4. Peilenkaart 

Resultaat van dit Watergebiedsplan is een nieuwe peilenkaart, als voorbode (kader) van het nog te 
nemen peilbesluit. De voorgestelde maatregelen zijn met name bedoeld om in de onderscheiden 
deelgebieden meer water vast te houden en de omliggende natuurgebieden zo min mogelijk te 
ontwateren. De voorgestelde wijzigingen staan aangegeven in paragraaf 4.1.2. 
De nieuwe peilenkaart is opgenomen in bijlage 1. 
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5. Schoon water 

5.1. Wateropgave (KRW)  

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft naar een goede chemische en ecologische 
waterkwaliteit voor oppervlaktewateren. Tijdens gebiedsprocessen zijn in 2007 de KRW-doelen en -
maatregelen geformuleerd. Deze doelen en maatregelen zijn opgenomen in het 
Stroomgebiedsbeheerplan Rijn-Noord en overgenomen in het Waterbeheerplan 2010-2015. Voor de 
Waddeneilanden is de KRW-opgave voor de eilanden gezamenlijk bepaald. Alleen voor de de 
waddeneilanden Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling is een KRW-opgave bepaald. Op 
Vlieland zijn geen wateren als waterlichaam aangewezen binnen de Europese Kaderrichtlijn Water 
(KRW). Er is derhalve geen KRW-opgave voor oppervlaktewateren op Vlieland. 

5.2. Waterketen 

Op Vlieland staat een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van het Wetterskip. Deze RWZI krijgt al 
het huishoudelijk afvalwater van het eiland via persleidingen aangeleverd. Het gezuiverde water 
(effluent) wordt rechtstreeks op de Waddenzee geloosd. 
Een groot deel van het verhard oppervlak (daken en wegen) is afgekoppeld van de riolering. Dit 
betekent dat er op de RWZI weinig regenwater wordt "aangeboden" waardoor er een goed 
zuiveringsrendement wordt behaald. Het Wetterskip gaat onderzoeken of met technische maatregelen 
het zuiveringsrendement nog verder kan worden verbeterd. Dit wordt gedaan binnen de nog uit te 
voeren Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS): 
 
Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS) 
Voor alle zuiveringskringen wil het Wetterskip samen met Vitens en gemeenten een OAS uitvoeren in 
de jaren 2009, 2010 en 2011. Dat is een afspraak uit het Fries Bestuursakkoord Water, begin 2010 
afgesloten. 
Uiterlijk in 2011 voeren Wetterskip, Vitens en gemeente deze studie uit voor Vlieland. Het wordt een 
Optimalisatiestudie "nieuwe stijl", met als drie onderdelen: Doelmatigheid, Milieurendement en 
Duurzaamheid. 
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 zal één van de te onderzoeken varianten zijn, al is erg 
weinig op het riool aangekoppeld. 
Vitens heeft aangegeven binnen het Cradle-2-Cradle principe (C2C) onderzoek te willen doen naar 
waterbesparende maatregelen op Vlieland.  
 
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. 

5.3. Overige waterkwaliteitsopgaven 

Op Vlieland is een aantal lokale wateren/poeltjes (Torenvijver, ijsbaan, poeltje bij Klaas Douwes, 
Oostervallei) met een specifieke, bijzondere waterkwaliteit. De waterpartijen zijn voedselarm, er komt 
bijzondere natuur in voor. Verbetermaatregelen zijn niet nodig. 
De goede waterkwaliteit komt onder andere door de geïsoleerde ligging. Het is niet gewenst dat de 
poeltjes/wateren worden belast met nutriënten (vermesting), door ze in open verbinding te stellen met 
sloten, of ze te gebruiken als overloop- / berginggebied. 
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6. Veiligheid 
De waterkering op Vlieland is een zogenoemde primaire categorie A waterkering. De primaire 
waterkering maakt deel uit van dijkring 4. 
Aan de zuidzijde van het dorp Oost-Vlieland bestaat de kering uit een dijk (1 km). Het overige deel van 
de dijkring bestaat uit een zandige kering: een aaneengesloten duinenrij van voldoende hoogte, 
breedte en begroeiing. Tevens bevat de kering een coupure, een duiker en twee aansluitconstructies. 
Alleen de compacte bebouwing van het dorp Oost-Vlieland valt binnen de dijkring.  
 
Beheer en onderhoud waterkering 
De dijkring is in beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat  Het Wetterskip neemt in de toekomst deze 
taken over. 
 
Regionale keringen en boezemkaden 
Op Vlieland bevinden zich geen regionale keringen en boezemkaden. Hiervoor is derhalve ook geen 
opgave. 
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7. Uitwerking in gewenst peilbeheer en wateropgaven 

7.1. Uitwerking wateropgaven in maatregelen 

In onderstaande tabel staan de maatregelen uit het watergebiedsplan opgesomd. Deze maatregelen 
zijn visueel gemaakt op een kaart, in bijlage 2.  
Binnen de deelgebieden zijn de maatregelen op elkaar afgestemd en vormen deze een 
samenhangend geheel. Het totale pakket maatregelen voor een deelgebied vormt een bijdrage aan de 
verschillende wateropgaven. Tevens dragen de meeste maatregelen bij aan het realiseren of 
verbeteren van de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 en de provinciale natuurdoeltypen. De 
maatregelen zijn in geen geval nadelig voor de instandhoudingsdoelen en natuurdoeltypen. 
Vanwege die integraliteit is het moeilijk de bijdrage van de maatregelen aan de afzonderlijke 
wateropgaven exact weer te geven. Daarom is gekozen voor een gebiedsgerichte opsomming van de 
maatregelen. 
De maatregelen en peilen zijn bepaald op basis van terreinbezoeken en kaartmateriaal. Nadere 
detaillering van de maatregelen vindt plaats tijdens de besteksfase.  
 
 

Deelgebied Projecten Trekker 

 

Kroon's Polders • het aanbrengen van een regelbare stuw in een put 
met duiker, met afsluiter en terugslagklep tussen de 
graslandjes ten zuiden van de Postweg en de 1

e
 

Kroon's Polders op een peil van NAP + 1,50/+1,15 m 
(winterpeil/zomerpeil). 

• het aanbrengen van een regelbare stuw in een put 
met duiker, met inlaatmogelijkheid, afsluiter en 
terugslagklep tussen de 2

e
 en 3

e
 Kroon's Polders op 

een peil van NAP + 0,83 m. 

• het natuurvriendelijke inrichten van de uitstroom naar 
het Wad van de 1

e
, 2

e
 en 3

e
 Kroon's Polders over een 

lengte van ca. 50 meter.  

• het ter hoogte van de blauwgraslanden ten noorden 
van de Postweg aanleggen van een eenvoudig 
regelbaar overstortschuifje op een peil van NAP + 
1,70/+1,50 m (winterpeil/zomerpeil). Hierdoor kan het 
peilbeheer exact op de kritische blauwgraslanden 
worden afgestemd.  

• het leggen van een aantal nieuwe duikers in de 
bermsloot langs de Postweg. 

• het verondiepen van sloten langs de Postweg. 

Wetterskip 
 
 
 
 
Wetterskip 
 
 
 
Wetterskip 
 
 
Wetterskip 
 
 
 
 
 
Wetterskip 
 
Wetterskip 

 

Bomenland-Dodemansbol • het vervangen van de houten terugslagkelp met 
afsluiter richting het Wad. 

• het aanbrengen van twee vaste betonnen overstorten 
bij Dodemansbol op het huidige vaste peil van NAP + 
1,75 m. 

Wetterskip 
 
 
Wetterskip 
 

 

Oude Eendenkooi • het aanbrengen van een vrijstaande stuw met 
schotbalkjes op een peil van NAP + 1,60 m. 

• het aanbrengen van een stuw voor de afsluiter onder 
de Waddendijk op een peil van NAP +1,30 tot +1,10 
m (winterpeil/zomerpeil). 

Wetterskip 
 
Wetterskip 

 

Nieuwe Eendenkooi • het dempen van de sloot ten noorden van de 
eendenkooi over een lengte van 400 m.  

• het compartimenteren van de sloot lopend van de 

Wetterskip 
 
Wetterskip 
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oost- en zuidzijde van eendenkooi richting Vianen 
middels vier gronddammen 

• het aanbrengen van een flauw talud (1 meter 
verbreding) langs de sloot ten noorden van de 
Postweg en het verondiepen van deze sloot tot een 
bodemhoogte van NAP +1,20 m. 

• het vervangen van de stuwende duiker met bochtje bij 
Vianen door een regelbare stuwput met duiker op een 
peil van NAP +1,50/+1,30 m (winterpeil/zomerpeil). 

 
 
Wetterskip 
 
 
 
Wetterskip 

 

Lange Paal / Camping 
SBB 

• het verondiepen van de sloot in het bosgebied, 
rekening houdend met drooglegging weg, camping en 
woning; 

• het vervangen van de stuwende gelegde duiker door 
een bodemval op NAP +3,00 m; 

• het verondiepen en 1 tot 2 meter verbreden van de 
noordelijke bermsloot langs de Postweg voor een 
stabieler talud;  

Wetterskip 
 
 
Wetterskip 
 
Wetterskip 

   

Oost-Vlieland (dorp) • Monitoring grondwaterstanden Oost-Vlieland. Gemeente 
 

 

Algemeen • Plaatselijk onder schouw stellen bermsloot Postweg 
(3e belang). 

• Overleg partijen waterketen uitvoering 
waterschapstaken: peilbeheer. 

Wetterskip 
 
Wetterskip 

7.2. Planning, kostenraming en kostendekking 

In onderstaande tabel wordt per deelgebied waar een set maatregelen wordt genomen een indicatie 
gegeven van de termijn van uitvoering, de totale kosten en de financiering door de verschillende 
betrokken partijen. De kosten zijn op basis van kentallen berekend. De totale kosten bedragen circa    
€ 540.000,- incl. BTW.  
Tevens is per deelgebied een planning weergegeven. In deze planning is rekening gehouden met 
proceduretijden.  
 

Deelgebied Planning Kosten  
(incl. btw)  

Kostendekking 

  

Kroon's Polders • voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 250.000,- • 50% Verdrogingsgeld/ILG 

• 20% Provincie Fryslân 

• 15% Wetterskip  

• 15% Staatsbosbeheer 
Bomenland-
Dodemansbol 

• voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 35.000,- • 50% Verdrogingsgeld/ILG 

• 20% Provincie Fryslân 

• 15% Wetterskip  

• 15% Staatsbosbeheer 

Oude Eendenkooi • voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 60.000,- • 50% Verdrogingsgeld/ILG 

• 20% Provincie Fryslân 

• 15% Wetterskip  

• 15% Staatsbosbeheer 

Nieuwe Eendenkooi • voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 90.000,- • 50% Verdrogingsgeld/ILG 

• 20% Provincie Fryslân 

• 15% Wetterskip  

• 15% Staatsbosbeheer 
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Deelgebied Planning Kosten  
(incl. btw)  

Kostendekking 

Lange Paal / Camping 
SBB 

• voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 65.000,- • 50% Verdrogingsgeld/ILG 

• 20% Provincie Fryslân 

• 15% Wetterskip  

• 15% Staatsbosbeheer 
Oost-Vlieland (dorp) • voorbereiding: 2012 

• uitvoering 2013-2016 

€ 40.000,- • 50% PMJP 

• 25% Wetterskip  

• 25% Gemeente 

Op dit moment vindt een landelijke herijking plaats van de Ecologische Hoofdstructuur. Het is 
daarmee nog onduidelijk hoeveel financiële middelen na deze herijking precies voorhanden zullen 
zijn voor het bestrijden van verdroging. 
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Bijlage 1: Kaart Gewenst Peilbeheer Vlieland 
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Bijlage 2: Maatregelkaart 

 


