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.
beeldtebrengen.Andere waterbedrijven
kunnen huneigenstrategieopbasisvan
opgedanekenniseninzichten aanscherpen.
'Whatif-exercities,gebaseerdopscenariodenken,ondersteunen dewaterbedrijvenomhun
positieenstrategieverderintevullen. «
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NoardFryslânBûtendyksiseenopen,uitgestrekt buitendijks gebiedzonderenigevorm
vanbebouwing,bestaandeuitzomerpolders
(1.000ha),kwelders(1.000ha)enslikken(2.000
ha).HetbuitendijksegebiedbegintbijZwarte
Haaneneindigtenkelekilometers vootbijde
piervanHolwerd(afbeelding 1).NabijZwarte
Haanishetbuitendijksegebiednogvrijsmal.
Pasnaenkelekilometerswordthetgebiedbreder.Deextrabreedtewordtvooralingenomen
doorzomerpolders.TerhoogtevanhetNoorderleeg,waardeproefverkweldering wordt
uitgevoerd,ishetgebiedhetbreedst.
Bijdekwelderskan,afhankelijk vande
hoogteliggingenoverstromingsduur en-fre-

Technische Commissie Bodembescherming (2001). Grondwater in
deKaderrichtlijn Water.
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quentie,eenonderscheidgemaaktwordentussenlage,middenhogeenhogekwelders.De
hoogteliggingbepaaltsamenmetdematevan
beweidingdevegetatiesamenstelling. Dekweldersvervulleneenbelangrijke rolalsbroed-of
foerageergebied voorkustvogels,ganzenen
eenden.Bijhoogwaterzijnzedaarnaasteen
vluchtplaatsvoorwadvogels.Dezomerpolders
wordenveelalbeweidmetkoeien,schapenen
paarden.Inhetverledenwaserookwatakkerbouw.Hoeweldezomerpolders voormalige
doorkadenomgevenhogekwelderszijn,liggenzeveelallagerdandevoorliggendekwelders.Nadeinpolderingisnamelijk nauwelijks
sediment meerafgezet.Bovendienklonkde
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bodem in.In deproefpolder isdit eveneens het
geval.Het circa 135hagrote gebied is ongeveer
70jaar geleden ingepolderd.Aande zeewaartse
zijde vormen dezomerkades een min ofmeer
abrupte overgang van cultuur- naar natuurgrond (kwelders).Aandelandzijde liggen drie
cultuurhistorisch waardevolle drinkdobben:
de Ooster-en Westerdobbe en deOude Dobbe.

Inrichtingsvoorwaarden
Medeomdat ItFryskeGeanog niet alle
gronden tussen de tussen deWaddenzeeen de
FrieseDeltadijk in eigendom had, kon voor de
proefverkweldering niet zonder meer volstaan
worden met het weghalen/doorsteken van de
voorste,zeewaarts gelegen zomerkade.Aangrenzende eigenaren mochten namelijk geen
overlast ondervinden.
Aanhet plan werd daarom een aantal
randvoorwaarden gesreld:
• Deveiligheid moet gewaarborgd blijven,
dat wilzeggen deoverstromingsduur en
-frequentie van buiten het proefgebied
gelegen gronden mogen niet toenemen;
• Extra vernatting en verzikingin aangrenzendegebieden moet voorkomen worden;
• Deproefverkweldering moet leiden tot
kweldervorming. Dit houdt indat getijdewater vrij in en uit moet kunnen stromen;
• Deproefverkweldering dient onder gecontroleerde omstandigheden plaats te vinden.Concreet betekent dit dat degaten in
dezomerkade na aanleg niet mogen
eroderen;
•

Na uitvoering moet na verloop van tijd
beweiding met veeweer mogelijk worden.

Maatregelen
Met namedeeerste twee randvoorwaarden
zijn in belangrijke mate richtinggevend
geweest voor deplanvorming, omdat ze harde
eisen srellcnaan de waterbeheersing in en

A/b.1:

rond hergebied.Het aanbrengen vangaten in
devoorstezeewaartse kade,een uitvloeisel van
dederde randvoorwaarde, hadgeen direct
nadeligegevolgen voordeafwatering van her
omliggendegebied aangezien de proefpolder
geheel omgeven wordt door kades.
Uit veiligheidsovetwegingen isde achterste kade,die na doorsteken van devoorste kade
dezeewerende functie overneemt, opgehoogd.
Hierbij is rekening isgehouden met ervaringscijfers over de waterstanden en degevolgen
van klink en destabiliteit. Het uitsluitend
ophogen vandeachterste kade biedt echter
onvoldoende garantie tegen verziking. Bij
hoge waterstanden en zwarte zuidwesterstorm
kunnen doorgolfslagnamelijk incidenteel
relatiefgrote hoeveelheden zout water over de
kadeslaan.Omdat demaaiveldshoogte in
beideachterliggende polders afneemt in de
richting van deFrieseDeltadijk, zou dit water
zonder verderemaatregelen afstromen naar de
buitendijkse landbouwgebieden. Om dit te
voorkomen iseen extra retentiegebied aangelegd.Degrens hiervan valt samen met de
eigendomsgrens van ItFryskeGea.In het
rerentiegebied, en wel direct achter deopgehoogdezomerkade, iseen slenkvormige laagte
gegraven, dieeen belangrijke rolvervult bij de
bergingen afvoer van water.
Overslaand water wordt in eerste instantie
indeslenkgeborgen.Pasophet moment dat
deslenkgevuld is,overstroomt het achterliggende maaiveld.Alshet zeewaterpeil daalt,
kan het water viaafwateringssluizen aan de
west-en oostzijde deretentie weer verlaten.
Ookhet bestemmingsplan Buitendijks/
Waddenzee vangemeente Ferwerderadiel
oefende grote invloed uit opde planvorming.
In dit plan uit 15187werd er nogvan uitgegaan
dat in het buitendijkse gebied een nieuwe zeewerende dijk zou worden aangelegd. Dit was

NoardFrysldnBûtendyks,eenonbebouwdbuitendijks gebied bijHolwerd.
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een uitvloeisel van deDeltawet,die aangafdat
zeeweringen op deltahoogte moesten worden
gebracht. In Fryslin leidde dit beginjaren
zeventig tot een felle strijd tussen voorstandersvanverdere inpoldering (dat wil zeggen
aanlegvan een nieuwe zeedijk tussen Zwarte
Haan en Holwerd) endegenen dievoor ophoging van de bestaande zeewering waren.
Ondanks dat eindjaren tachtiggekozen is
voorde laatstgenoemde optie, ishet bestemmingsplan nooit geactualiseerd.
Het plangebied kende hierdoor drie functies:natuurgebied, agrarisch gebied en waterbouwkundige doeleinden (dijklichaam). In
eersteinstantie werd verwacht dat de gronden
met een agrarische bestemming,dieeen relatiefbeperkt deel van het gehelegebied uitmaken, viaeen artikel 19-procedure relatief
snel een natuurbestemming konden krijgen.
In heroorspronkelijke plan werd dan ook de
gehelezomerpolder 'verkwelderd' (lees:
bestemd voor natuur).Binnen de gemeente
washier echter onvoldoende draagvlak voor.
Inverband met de beschikbare tijd, de uitvoering van het project moest door Europese
subsidievoorwaarden in 2000starten, isdaarom besloten alleen degronden met een
natuurbestemming te'vcrkwcldcrcn'. Met
name landschappelijk heeft dit consequenties
gehad.Doordat de achterste zomerkade niet in
zijn geheel opgehoogd kon worden, isover een
lengte van circa700m een nieuwe kadevoor de
bestaande kadegelegd (afbeelding 2).
Aandederde en vierde randvoorwaarde is
invulling gegevendoor in devoorste zomerkadedrieevengrote gaten aan tebrengen.Via
een drietal slenken kan het zeewater de proefpolder bij vloed ongehinderd instromen en bij
eb uitstromen. Bijdeaanlegvan deze slenken
isaangesloten bij bestaande geulpatronen in
devoorliggende kwelder en kwelderwerken.

Inrichtingsschetsvanhet^ebie.
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Hiermeeiseenbasismodelaangelegd,datdoor
natuurlijke erosie-en sedimentatieprocessen
verdervormmoetkrijgen.Dedimensionering
vandegatenindezomerkadeisechterdusdanigdathiergeenerosiewordtverwacht.
Verderiscentraalindeproefpolder eennieuwe
waterkom inhetland(eendobbe)aangelegd
enzijnderingwallenvandeOoster-enWestcrdobbeopgehoogd.Dedobbesvervullen
hierdoorzoweleenrolbijdezoetwatervoorzieningvanhetveealseenfunctie alshoogwatervluchtplaats voorgrazendveeenvogels.
Uitvoering
Beginjuni 2000isdusbegonnenmetde
uitvoering,naeen langetijdvanonzekerheid,
doordateenaantalboerenopbasisvande
Natuurbeschermingswet endeVogel-en
Habitatrichtlijn bijdeRaadvanStatebezwaar
hadaangetekend tegende proefverkweldering.
Beginmei2000gafdeRaadItFryskeGeavia
eenvoorlopigevoorzieningechtertoestemmingmetdeuitvoeringtebeginnen; februari
2001 isdezetoestemmingdefinitief bestendigd.Eenbelangrijke redenwasdatdeontpolderingpastbinnen hetinternationale,nationaleenprovincialebeleid.Dezeuitspraak
heeft ookdekansophetdoorgaanvantoekomstigeverkwelderingsplannen vergroot.
Dewerkzaamheden zijngefaseerd uitgevoerd.Begonnenismetdeverhogingvande
achterste,zecwerendekade.Debenodigde
grond isgewonnen uitdeslenkvormigelaagte.
Vervolgensisdenieuwedobbeaangelegd.De
bestaandedobben fungeerden hierbij alsvoorbeeld.Daarermetdeaanlegvanditsoort
landschapelementen nauwelijks (meer)
ervaringbestaat,washetookvoordeaannemereeninteressanteklus.Terindicatie:bij
deaanlegvandedobbeisruim3.800kubieke

Eenslenkvormigelaagteachtereenopgehoogdezomerkade.
•
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metergrondontgravenencirca10.250kubieke
meter inderingwalverwerkt.Indeproefpolderzijnderechte,onnatuurlijke watergangen
gedemptendrienieuweslenkengegraven.
Ookzijndeslenkenindevoorliggendekwelderaangelegd.Degatenindekadezijn uit
stabiliteits-enveiligheidsoverwegingen pasin
2001 aangebracht.
Dekunstwerkendiedeuitlaatvanwater
uit hetretentiegebied mogelijk moeten
maken,zijnnajaar 2000aangelegd.Doorslechteweersomstandigheden (veelregen)luktedit
pasna1 oktober,hetbeginvanhetstormseizoen.Werkenaandijken isnadezeperiode
inprincipeuitdenboze.Omdat hetomeen
binnenkadegingendezeewerendekadein
taktbleef,isdeveiligheidechternooitinhet
gedranggeweest.
Recreatieve meerwaarde
Naasteennatuurfunctie heeft hetgebied
ookeenmeerwaardevoordenatuurgerichte
recreatie.Viaeenwandelroute wordthet
buitendijkseproefgebied ontsloten.Eenanderevoorzieningomdeverkweldering beleefbaar
temakenberustminofmeeroptoeval.Inde
TweedeWereldoorloghebbenonzeoosterbureneenoefenbunker gebouwd,diedoorde
degelijke bouwwijze nogsteedsaanwezigis.
Debunker isomgebouwd tot observatieplatform.Viaeentrapishetdakvanhetgebouw
bereikbaar.Ditobservatiepunt dataandeaan
dewandelroute ligt,biedtdemogelijkheid de
enormiteit vanhethelegebiedgoedwaarte
nemen.Ookdeingezetteverkweldering isvanafhiermooiteoverzien.
Monitoring
Eenaparttraject vormtdemonitoring.In
eenprogrammavanvijfjaar wordenonder

anderedevolgendeontwikkelingen onderzocht:
• deontwikkelingvandeaanslibbingen
erosie,
• devegetatieontwikkeling, insituatiesmet
enzonder begrazing,
• deoverstromingsfrequentie en-duurvan
deproefpolder,
• hetgedragvandeganzen,
• debroedvogelontwikkeling.
In2000isdenulsituatievastgelegd.Het
onderzoekloopttotenmet2005.Jaarlijks
wordentussenrapporten gemaakt.

Financiering
HetkwelderplanNoardFryslânButendyks
iseenEU-projectinhetprogrammaLife
Natuur.Detotalefinanciële omvangvanhet
project werd,inclusiefgrondaankopen,in15193
ingeschatop18miljoengulden.Hiervanwerd
dehelft gedragendoordeEuropeseUnie.Het
wasdaarmeeéénvandegrootsteEULife
Natuurprojecten.
Deoverigekostenzijngelijkelijk verdeeld
overhetRijkenprovincie,tenminstevoorwat
betreft deaankopen.Deinrichtingvande
proefverkweldering isvoordehelft gefinancierddoordeEuropeseUnieenvoordehelft
dooreigenfondsenwerving vanItFryskeGea,
tewetenhetWereldNatuur Fonds-FryskeGea
fonds(600.000guldenbijdrage aandeuitvoering),eenbijdrage vanhetWereldNatuur
Fonds(250.000guldenaandeuitvoering)en
hetPtinsBernhardCultuurfonds (40.000guldenvoordeplanvorming).
Definanciering vanher monitoringonderzoekberustbijhetministerievanLandbouw,
Natuurbeheer enVisserij, Rijkswaterstaat,
ProvinsjeFryslan,EULifeNatuur (heteerste
jaar)enItFryskeGea(viaeenbijdragevande
NationalePostcodeLoterij).
Toekomst
Deproefverkweldering zalinenkelejaren
duidelijk makenofuitlandbouwgrond met
succeseenkwelderteontwikkelen is.Deuitkomstenvanhetmonitoringondetzoekzullen
inbelangrijkematebepalendzijnvoorhet
tempoendewijzevanuitvoeringvanverdere
verkwelderingsprojecten. Nualkanhetptoject
zichverheugenopveelbelangstelling uit
binnen-enbuitenland.*

