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Update bij Consortium Agreement, september 2021
Het oorspronkelijke projectplan voor dit onderzoek is geschreven in september 2020. Sinds die tijd
hebben er een aantal mutaties voorgedaan in financiering, partners en in de wensen die door de
diverse partners zijn uitgesproken. Voor een deel zullen deze in de komende maanden worden
verwerkt in het opstellen van het definitieve werkplan. Op hoofdlijnen zijn de wijzigingen:
1. Vermindering totaal budget
Ten tijde van het plan van september 2020 was het idee om de PPS financiering te
combineren met financiering vanuit het Waddenfonds. Echter is bij de uitwerking hiervan
gebleken dat deze combinatie complex en onwenselijk is in het kader van contractuele zaken.
Om deze reden is ervoor gekozen om de twee financieringsbronnen los te koppelen. Het
huidige aangepaste voorstel gaat dus alleen over de financiering vanuit PPS inclusief
cofinanciering, in totaal ter waarde van 1.000 kEUR. De aanvraag ter waarde van circa 1.000
kEUR bij het Waddenfonds is lopende. Over het geheel gezien blijven de activiteiten uit het
projectplan september 2020 behouden. Een deel van de activiteiten zal dus in kleinere mate,
of niet, in het PPS project worden uitgevoerd, maar zijn onderdeel van de aanvraag bij het
Waddenfonds. Zie ook punt 2.
2. Wijzigingen Activiteiten n.a.v. punt 1
Financiering vanuit de PPS is gericht op innovatief onderzoek, financiering vanuit het
Waddenfonds is gericht op proeven en gebiedsprocessen. Op basis hiervan hebben we
geprobeerd de activiteiten zo te verdelen dat deze optimaal aansluiten bij de doelen van de
verschillende financieringsbronnen. Grofweg is de verdeling als volgt:
Onderdeel van de PPS zijn onder andere:
a) Gebiedsproces ’light’ met focus op integraal waterbeheer bouwstenen voor
waterplan (drinkwater, natuurwater, landbouwwater) als onderdeel van WP1
b) Meten, monitoren en modelleringen, focust op water meten in de polder,
natuurmonitoren en de duinrand voor onderbouwing watermodellen in
samenwerking met LIFE en BmW projecten als onderdeel van WP2
c) Proeven uitvoering ‘light’, focust op proef 1 (water) en proef 2 (gras)
d) Proef 3 ‘light’ focust op economische analyses en marktverkenning
e) Opstellen Verdienmodellen en Handelingsperspectieven focust op polder
(verdienmodellen) en gehele eiland (handelingsperspectieven in relatie tot water
en droogte)
Onderdelen van de Waddenfonds aanvraag zijn met name gericht op:
f)

Uitbouw het Living Lab / gebiedsproces (drinkwater, natuurwater,
landbouwwater) met uitstraling naar andere eilanden
g) Fysieke faciliteiten (oa landbouwschooltje opknappen)
h) Volledige (uitrollen voor meer boeren en opschalen) proeven 1 en 2, proef 3 (zilt)
en demonstraties
3. Wijzigingen cofinanciering
Één nieuwe partners is aan het project toegevoegd: Recreatievereniging Terschelling. Zij
brengen zowel cash als in-kind cofinanciering in. Van een aantal partners is de bijdrage
verlaagd (Stichting Zilte Smaak) of verhoogd (Provincie Fryslân).
4. Verdeling budget
Het aangepaste budget is herverdeeld over de partners en activiteiten. Zie hiervoor
Bijlage 4 (Begroting). Het aangevraagde PPS budget blijft ongewijzigd.

5. Overige wijzigingen
In de tekst zijn in rood nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.
6. Overkoepelende project structuur maakt verbinding met lopende projecten op het eiland
Er lopen in de periode 2021-2024 tegelijkertijd gerelateerde drie projecten op het eiland. PPS heeft
de afspraak gemaakt om middels inzet van een stuurgroep gestructureerd samen te werken om inzet
van middelen maximaal effectief te laten zijn.

Korte samenvatting van het projectvoorstel
In het landelijk gebied is klimaatadaptie dagelijks zichtbaar als grote uitdaging. Deze bestaat uit afnemende
beschikbaarheid zoet water en toenemende verzilting, druk op de productiviteit van landbouw, op de
drinkwaterproductie en als laatste maar niet minder belangrijk, de kwaliteit van natuur en landschap. Met
name door de droge perioden van 2018, 2019 en 2020 is de noodzaak hoog voor handelingsperspectieven
rondom klimaatadaptatie van landbouw. Naar aanleiding van observaties uit de praktijk van de
melkveehouders, agrarische natuurvereniging en natuurorganisaties in het poldergebied van Terschelling is er
een urgentie om in deze tijden van klimaatverandering te komen tot nieuwe meer robuuste oplossingen die
productie en natuurfunctie in stand houden. Doel van het project is het ontwikkelen van economisch haalbare
handelingsperspectieven voor de melkveehouderij op het eiland Terschelling, om deze te helpen om natuurinclusief en klimaatrobuust te worden, op basis van oplossingen in balans met het watersysteem, stabiele
productie en het landschap passend in de bedrijfsvoering. Belangrijkste producten zijn alternatieve of
aangepaste verdienmodellen voor de huidige ondernemers-veehouders en hun land. Nieuwe technieken voor
meer water-zelfvoorzienendheid en stabiele productiviteit van het landbouwareaal en door nieuwe
handelingsperspectieven en verdienmodellen stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid op het gebied van
voedselproductie, voedselprocessing en –verkoop. Dit is gebaseerd op een gedeelde en breed onderschreven
visie op het toekomstig landgebruik van het landelijk gebied op Terschelling.
Het project is gebouwd op een analyse van het hele watersysteem en haar gebruikers, op basis van monitoring,
(grond)watermodellen en analyses van klimaatscenario’s en veldproeven. Kennisdelen binnen een Living Lab
setting vormt de basis voor het ontwikkelen van een integrale en gedeelde visie over het functioneren van het
eiland als geheel en de polder in het bijzonder, waarbij we probleemhouders en bewoners, bezoekers,
docenten en studenten betrekken. Het project ontwikkeld in de polder van Terschelling proeven in
samenwerking met agrarische ondernemers als mogelijke oplossingen voor het aanpakken van waargenomen
verdroging en verzilting in de weidegronden en afnemende natuurwaarde. Naast dat er grondig inzicht
ontstaat hoe het water- en bodemsysteem werkt op Terschelling, wordt er expliciet kennis opgedaan samen
met de private partijen over de kansen en effecten van nieuwe beproefde oplossingen voor het landgebruik en
daarmee over verdienmodellen (als incentive) voor lokale (agrarische) ondernemers en organisaties op het
eiland als onderdeel van een transitieproces. Terschelling is bij uitstek geschikt als proeftuin doordat het als
eiland duidelijk afgebakend is en het water, agrarische productie en natuur op een klein oppervlakte
combineert. We hebben zeer betrokken lokale ondernemers, bewoners en organisaties in dit project. Kortom,
deze proeftuin bevat alle ingrediënten om samen met kennisinstellingen, private partijen en lokale overheden
baanbrekende oplossingen te ontwikkelen op de verdrogings- en verziltingsproblematiek, met meerwaarde
voor de regio en verbonden met nationale en internationale netwerken.
Belangrijke impacts en producten van dit project zijn (aangegeven is waar de beoogde Waddenfonds aanvraag
meerwaarde genereert):
1)PPS+Waddenfonds: Aanleg infrastructuur in het poldergebied van Terschelling met zichtbare verbetering van
waterbeheer, van grasproductie en aangetoonde meerwaarde voor biodiversiteit op weg naar robuuste
beschikbaarheid van water voor alle functies. PPS: op perceel/bedrijfsschaal, Waddenfonds: meerdere
bedrijven, deel van de polder, connectie met duinen en duinrand.
2) PPS: Aanleg 2 hectare proefgebied voor onderzoeken robuustheid van nieuwe grassoorten en gras-kruiden
mengsels tegen verdroging en verzilting, op weg naar stabiele productiviteit.
3) Waddenfonds: Aanleg 0,5 hectare proefgebied voor zilte teelten met culinaire waarden met nieuwe
producten, marktontwikkeling en bedrijvigheid op nu vooral onproductieve gronden.
4) Waddenfonds: Faciliteiten op het eiland om Living Lab bijeenkomsten te faciliteren, om onderzoekwerk
mogelijk te maken en om de resultaten van het project te delen met bewoners en toeristen.

5) PPS: Grondige analyse van de problematiek en verbeterde monitoring structuur qua sensors en veelheid van
parameters en integratie van bestaande databases om de trends en de impact van maatregelen goed te volgen
op fysische, biologische en landbouwkundige variabelen.
6) PPS: Verbeterde voorspelkracht en inzicht in waterbalans van het eiland onder invloed van
klimaatverandering en gebruik, in de vorm van een met modelberekeningen onderbouwde kaart- en
kwantitatief dashboard.
7) PPS: Producten die bouwstenen vormen voor integrale analyse en systeembegrip, zoals een waterplan, een
landschapsbiografie en een socio-economische studie.
8) Waddenfonds: Versterking van uitwisseling van kennis en know-how tussen het eiland en de rest van de
Waddengebied en daarbuiten.
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Projectvoorstel
1. Doel en beoogde resultaten
Doel van het project is samen met lokale (agrarische) ondernemers en betrokken organisaties
(natuurorganisaties, waterschappen, lokale overheden en bedrijfsleven) tot integrale oplossingen te komen
voor de verdroging en verzilting op Terschelling. Door een beter begrip van de fysische, biologische en socioeconomische systemen van het weidelandschap en het eiland, en door uitvoeren van veldproeven worden er
zowel ecologisch als economisch haalbare handelingsperspectieven ontwikkeld samen met de betrokken
partijen. Uiteindelijk moet de ontwikkelde praktische kennis de lokale melkveehouders helpen om hun
bedrijfsvoering klimaatrobuust en –duurzaam te maken voor de toekomst op Terschelling. Daarnaast levert het
project kansen voor nieuwe bedrijvigheid en opschaalbare kennis en ervaring rondom klimaatadaptatie op
eilanden en in kustgebieden, nationaal en internationaal.
Welke kennis en innovaties zijn nodig om de melkveehouder te helpen in de toenemende zoetwatertekorten
door verdroging en verzilting van zijn weideland op Terschelling?
Qua kennis worden in verschillende grote programma's zoals Deltaprogramma Zoetwater op regionale schaal
maatregelen onderzocht die toenemende verdroging en verzilting moeten tegengaan. Echter, een grondige
analyse om de samenwerking van bodem- en watersystemen volledig te begrijpen ontbreekt tot op heden.
Vaak worden deze afzonderlijk bekeken terwijl de integrale systeemanalyse van bodem en watersystemen alles
bepalend is voor hoe je als agrarisch ondernemer je land inricht m.b.t. gewassen en watergebruik. Al helemaal
nu we in Nederland steeds meer de impact van klimaatimpact (hier: verdroging en verzilting) ervaren. De
problematiek is complex, met vele interacterende processen en belangen. Oplossingen in het domein van de
landbouw beïnvloeden waterbeheer, landschap en natuur en vice versa. Oplossingen op lokale schaal zijn
suboptimaal wanneer niet beschouwd vanuit de grotere schaal en vice versa, immers er zijn talloze
verwevenheden via stofstromen en (natuurlijke) processen. Proefboerderijen en daaraan verbonden landbouw
gerelateerde onderzoekgroepen focussen veelal op een geïsoleerd kennisdomein, vaak op de schaal van het
bedrijf of kleiner. In het noordelijke gebied is de focus nu vooral gericht op verzilting in relatie tot akkerbouw
(SPNA Munnekezijl op klei, Salt Farm Texel op zand). Op Texel wordt vooral verzilting in de akkerbouw en effect
van drainagesystemen bestudeerd. Dairy Campus Leeuwarden is gericht op melkveehouderij maar heeft niet
verdroging en verzilting in het vizier. De studies in veenweidegebieden focussen vooral op bodemdaling,
waterbeheer en relatie met oxidatie van veen. Vanuit de biodiversiteit wordt al wel het hele landschap
beschouwt als basis voor analyses vanuit huidige onderzoeksprogramma’s en studies. Pas recent is de bodem
hier onderwerp van toenemende studie. In het belang van regionale voedselproductie en zelfvoorziening van
het essentiële zoetwater op Terschelling is er kennis nodig van de volgende onderwerpen: de interactie van
landschap, landgebruik en waterbalansen, verfijnen van de schaal van waterbeheer, bruikbaarheid van meer
robuuste gras- en kruidensoorten, door zilte teelten benutten van niet productieve gronden, relatie van
verdroging en verzilting met biodiversiteit en weidevogelbeheer.
Wat gaat dit project concreet opleveren voor partners en hoe draagt dit bij aan het realiseren van de doelen
van het MMIP (C1)?
Qua innovaties wordt allereerst een unieke combinatie ingebracht om de grote uitdaging van
klimaatbestendigheid op te lossen voor lokale private partijen op het eiland Terschelling. Het gaat om de
combinatie van expertise bij Deltares van water- en bodemsystemen, gecombineerd met de
landbouweconomie expertise van WUR en de toegepaste kennis van Van Hall Larenstein van melkveehouderij,
natuur en verzilting. Vernieuwend dat er een integrale blauwdruk van het fysische (water-bodem-atmosfeer),
biologische (bodem en weidevogels) en socio-economische system op Terschelling wordt ontwikkeld.
Vernieuwend is dat op zo’n relatief kleine schaal als het beoogde weidelandschap op Terschelling zoveel
expertise en diverse partijen samen werken aan de opgave naar klimaatrobuuste landbouw. Door het
eilandkarakter worden de lokale partijen in positieve zin gedwongen samen na te denken over de regionale
ontwikkeling en benutting van de waterbalans.
Allereerst wordt er kennis ontwikkelt over het vergroten van regionale zelfvoorzienendheid in de
watervoorziening. Door meer extreme weersomstandigheden (zomers zeer droog en intensievere regenbuien
plus verzilting) kampen de lokale ondernemers en bewoners van Terschelling met wateroverlast en
zoetwatertekort. In dit project wordt in veldproeven onderzocht hoe water beter gebufferd kan worden op

agrarische percelen (PPS) maar ook hoe te voorkomen dat schaars eilandwater onnodig afgevoerd wordt naar
de Waddenzee door ondergrondse stromen (WF). Daarnaast wordt er onderzocht hoe landgebruik zo ingericht
wordt dat het in lijn is met de werking van bodem-water-atmosferische systemen. In dit project wordt samen
met ondernemers beproefd welke grassoorten, kruidenmengsels en zilte gewassen daarbij het meest effectief
geteeld kunnen worden, nu en in de toekomst onder verder veranderende klimaatomstandigheden. Verder
wordt het doel van de MMIP C1 verwezenlijkt om samen met natuurorganisaties (Staatsbosbeheer,
Vogelbescherming), waterbedrijven (Vitens en Wetterskip) en agrarische ondernemers (LTOABT en ANV) te
beproeven hoe vernatting zowel de landbouwproductie als biodiversiteit (weidevogels en insecten) kan
bevorderen. Tegelijk wordt er geanalyseerd of er nog andere natuurinclusieve oplossingen en cross-overs zijn
te bedenken in zowel de duingebieden als de polder als buffer voor in intensiteit toenemende
klimaatextremen.
Wat levert dit project voor wie op?
Het project is geformuleerd op basis van vraagsturing door marktpartijen en regionale overheden. Met name
het economische en ecologische perspectief (invloed op insecten en weidevogels) van toenemende verdroging
en verzilting is aangekaart (door Vogelbescherming, ANV en LTOABT). Door inzetten op proeven in het gebied,
zowel mitigatie door verbeteren van waterbeheer (samen met Wetterskip en LTOABT) en adaptatie door
inzetten op meer robuuste grasrassen (samen met DLF, Cupido en LTOABT) en productie en vermarkting van
zilte teelten (samen met De Zilte Smaak en Cupido) worden oplossingsrichtingen onderzocht,getest, zichtbaar
en vertaalbaar naar lokale bedrijfsvoering of beleid gemaakt. Dit kennis wordt ingezet in een proces om te
komen tot integraal waterbeheer op het eiland in samenhang met beheer van de duingebieden en
ontwikkelingen in de zone tussen polder en duinen (de duinrand), samen met Staatsbosbeheer en
Recreatieondernemers.
Door in te zetten op een Living Lab proces (koppeling van vraag aan praktijkgericht onderwijs en onderzoek,
VHL) stimuleren we co-creatie en de learning community aanpak (samen met Gemeente Terschelling en
Provinsje Fryslân) op weg naar bouwstenen voor een integraal waterplan. Door benutten en optimaliseren van
fysieke faciliteiten (Landbouwschool, Centrum voor Natuur en Landschap) en communicatiekanalen (samen
met LTOABT en Gemeente) kunnen we het Living Lab, de onderzoekers en proeven ondersteunen en leren we
partijen hoe ze klimaatbestendige aanpassingen in hun bedrijfsvoering of beleid kunnen toepassen. Door
samenwerking met BmW en LIFE maken we het project nog integraler en effectiever. Tegelijk worden de
ervaringen, verhalen en kennis gedeeld met de bewoners, bezoekers en studenten die kunnen ervaren wat
toenemend zoetwatertekort door verdroging en verzilting voor impact geeft en welke oplossingen worden
bedacht.

Figuur. De samenhang van het grond -en oppervlaktewatersysteem (van duin naar polders) en alle invloeden op
het watersysteem dat we met de modellen proberen te simuleren. Het geeft aan welke watersysteemknoppen
je kan draaien (model als dashboard functie). (bron Deltares).
2.

Beschrijf hoe dit project bijdraagt aan een missie/sleuteltechnologie en een prioriteit

Het project sluit aan bij missie C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied.
Dit project draagt direct bij aan de urgente verandering die we in Nederland voor ogen hebben, namelijk
werken aan een klimaatbestendig landelijk gebied waarbij wateroverlast en watertekorten worden voorkomen
of in ieder geval bestreden. Bewust is gekozen voor een letterlijk afgebakende casus: Terschelling. Dit eiland is
omgeven door zout water en daardoor heeft de landbouw op het eiland een beperkte beschikbaarheid van
zoet water. De eiland-karakteristiek zorgt voor een sterke verzilting van grond- en oppervlaktewater en de
verwachting is dat dit door klimaatverandering en zeespiegelstijging zal toenemen. Er zijn al de nodige
initiatieven op andere Waddeneilanden zoals Texel en Schiermonnikoog geweest en gaande. De lessen hieruit
zijn nadrukkelijk gebruikt in dit projectvoorstel. Waarin dit project zich onderscheidt is combinatie van de
meervoudige waardecreatie van economisch, ecologisch en sociaal perspectief door een unieke samenwerking
van lokale marktpartijen (agrariërs, natuurverenigingen, lokale overheden, de hogeschool Van Hall Larenstein
en kennispartners Deltares, WUR). Allereerst ontwikkelt het project kennis over het water-, bodem- en
melkveehouderij op het eiland om de kansen en bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengt in
kaart te brengen. Tegelijk zorgt dit project voor een ecologisch en economisch handelingsperspectief en voor
gebiedsspecifieke adaptatiestrategieën richting een klimaatbestendig en robuust landbouwproductiesysteem
in 2050. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van de ondergrond en het watersysteem, om verzilting en de
negatieve effecten van droogte tegen te gaan. We beschouwen hierbij ook circulariteit door het zoveel
mogelijk sluiten van kringlopen van water, nutriënten en organische stof. Het project richt zich op uitwerking
en demonstratie van zowel op gebiedsgerichte (MMIP C1) als lokale (MMIP C2) maatregelen, om zo op alle
schalen tot een duurzaam en circulair landelijk gebied op het eiland te komen. Naast missie C sluiten
activiteiten in het project ook aan op andere missies: kringlooplandbouw speelt een nadrukkelijke rol in het
handelingsperspectief richting circulariteit (Missie D, Prioriteit 24) en het project bevat modelberekeningen
van verzilting en langjarige klimaatverandering en resulteert in een toekomstvisie voor het eiland onder
voortdurende zeespiegelstijging (Missie F).
Het project sluit aan bij Prioriteit 16: Klimaatadaptatie specifiek op gebiedsniveau: landgebruik op basis van
water- en bodemgeschiktheid. Het bodem- en watersysteem en landgebruik zorgt voor de randvoorwaarden
voor adaptatie op bedrijfsniveau en is bepalend voor wat waar in een gebied kan. Door de eilandsetting, met
veel gebiedstypen en verschillende problematieken over kleine afstand, is dit extra van belang voor het
verziltingsgevoelige Terschelling. In het project wordt middels een systeemanalyse en monitoring gekeken naar
verschillende grondgebruikers en het effect van de gebiedsinrichting op het water- en bodemsysteem. Door
het opstellen samen met de partners van een toekomstvisie en handelingsperspectief voor de landbouw op het
eiland kan worden overgegaan op het nemen van maatregelen om tot een robuust systeem te komen. Hierbij
wordt nadrukkelijk ook het economisch perspectief van agrariërs meegenomen, omdat dit een belangrijke
voorwaarde is bij de transitie naar circulariteit en zelfvoorzienendheid die de landbouw onder toenemende
verzilting en droogte moet maken.
3.

Impact

Technische impacts
Qua technische impact biedt dit project een verbeterde stuurbaarheid van waterbeschikbaarheid op het eiland
voor landbouw en natuurfuncties. Dit door aanleg van infrastructuur in het poldergebied van Terschelling met
zichtbare verbetering van waterbeheer, van grasproductie en aangetoonde meerwaarde voor biodiversiteit.
Ook vindt er een verbeterde monitoring plaats van de structuur qua sensors en veelheid van parameters. Door

integratie van bestaande databases om de trends en de impact van maatregelen goed te volgen op fysische,
biologische en landbouwkundige variabelen. Tenslotte, wordt een verbeterde voorspelkracht beoogt ten
aanzien van het inzicht in de waterbalans van het eiland onder invloed van klimaatverandering en
watergebruik. Dit in de vorm van kaarten en kwantitatief dashboard onderbouwd met modelberekeningen. Dit
product is gebaseerd op generieke modellen en is toepasbaar voor andere locaties. Dus niet alleen voor
Terschelling. Wel geldt dat het sterk afhankelijk is van de bodemsoort om het een-op-een te kunnen door
vertalen. Uiteraard is het dashboard opschaalbaar en op maat te maken voor andere systemen en
landschappen.
Economische impacts
De belangrijkste economische impacts zijn de verbeterde productiviteit van weidegebieden. Door het slimmer
sparen en verdelen van water als basis voor nieuwe verdienmodellen in tijden van klimaatverandering. Denk
aan waterbufferingtechnieken die worden verkend in het project met de betrokken partijen. Met de
experimenteerruimte van 2 hectare agrarische perceelgrond voor onderzoeken worden de robuustheid van
nieuwe grassoorten en gras-kruiden mengsels tegen verdroging en verzilting getest. Dit als basis voor een
robuust verdienmodel in de toekomst voor de melkveehouders op het eiland maar ook voor de Stichting De
Zilte Smaak, die zouttolerante gewassen teelt en verkoopt. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar zilte
teelten met culinaire waarden als basis voor een nieuw verdienmodel van marginale landbouwgronden in
tijden van klimaatverandering. We hopen door nieuwe verdienmodellen (nieuwe) bedrijvigheid ter stimuleren
op het gebied van voedselproductie, voedselprocessing en –verkoop.
Ecologische impacts
De ecologische impact is een verbeterde biodiversiteit van weilanden en draagkracht voor weidevogels, door
vergroting van waterbeschikbaarheid in het droge seizoen. Door opschaling van slim waterbeheer en
aansluiting bij lopende initiatieven in het gebied wordt ingezet op een maximale impact van de biodiversiteit.
Sociale impacts
Door inzet van Living Lab aanpak is een vraag gestuurde en door gemeenschap gedragen aanpak van de
problematiek ontstaan. Voor verbetering van technologische, economische en ecologische situatie is steun bij
de gemeenschap nodig. De kracht van de gemeenschap wordt versterkt door ontwikkelingen van nieuwe
verdienmodellen. Door inzet van gedachtengoed van Elinor Ostrom 1 is de kracht van de eilandgemeenschap
benut om samen de gemeenschappelijke hulpbronnen “landschap’, ‘water’, ‘natuur’, ‘landbouwgebied’
duurzaam te beheren. Concrete producten die hiervoor bouwstenen vormen zijn een waterplan, een
landschapsbiografie en een socio-economische studie. Dit biedt een unieke kans op een compact Living Lab
waar relevante klimaatadaptatie vraagstukken voor melkveehouderij kunnen worden aangepakt in relatie met
zelfvoorzienendheid van het eiland. Dit bied kansen voor opschaling naar andere kustgebieden en eilanden in
Nederland en internationaal. Hiermee kan de expertise van Deltares en WUR op regionale gebiedsschaal weer
als kennis geëxporteerd worden door Nederland als koploper van volhoudbare voedselproductie.
(On)bedoelde gevolgen en verliezers
In het Living lab wordt met de partners in de sessies aandacht besteed aan onbedoelde gevolgen van
ecologische en economische handelingsperspectieven voor het eilandsysteem en haar gemeenschap.
Lerend vermogen
Er is een goede (geografische) balans tussen kennisinstituten, hoger-onderwijs en vraag-eigenaren, met
faciliteiten en netwerk om het onderzoek op het eiland uit te nutten voor disseminatie van kennis en
onderwijs. Door inzet van regionaal en nationaal werkende instellingen zoals LTOABT en ANV (werkgroepen,
kenniskringen), de Hogeschool (via onderwijs) is er versterking van uitwisseling van kennis en know-how tussen
het eiland en de rest van de Waddengebied en daarbuiten. Relevante projecten op het eiland en daarbuiten
worden door samenwerkende partijen ingebracht in het Living Lab. In de Waddenfonds aanvraag ontwikkeld
1

Elinor Ostrom was een Amerikaans politieke wetenschapper en Nobelprijswinnaar. In 2009 kreeg ze als eerste vrouw de Nobelprijs voor

economie voor de analyse van economisch bestuur, vooral voor beheer van gemeenschappelijke voorraden.

en versterkt het project de fysieke faciliteiten op het eiland om Living Lab bijeenkomsten te faciliteren, om
onderzoekwerk mogelijk te maken, om docenten en studenten te betrekken en om de resultaten van het
project te delen met bewoners en toeristen, bijvoorbeeld via het centrum voor natuur en landschap in West
Terschelling.
Versnellen van transitie
Via VHL, Deltares en WUR zijn er sterke verbanden met (inter)nationale initiatieven op het gebied van
adaptatie aan klimaatverandering en transitie naar een nieuwe circulaire en natuurinclusieve landbouw op alle
relevante domeinen. Via VHL-lectoraat “transitie van de landbouw” en haar onderwijsdomeinen Dairy & Food
en Delta Areas & Resources, is er een sterke verbinding met praktisch onderwijs en onderzoek. Hier zijn
meerdere lectoraten op aangehaakt met relevante expertise in de melkveehouderij, de bodem, waterbeheer
en de biodiversiteit. Tenslotte is er aansluiting bij INTERREG-project Saline Farming met een internationaal
netwerk van relevante partijen. De kennis en ervaring die in het project over klimaatadaptatie in een eilandsetting wordt ontwikkeld is toepasbaar op andere eilanden nationaal, maar biedt ook kansen internationaal
zoals bijvoorbeeld op Small Island Developing States (SIDS).

4.

Aanpak van het project

Samenvatting van het meerjarige werkplan
Doel van het project is het ontwikkelen van economisch haalbare handelingsperspectieven voor de
melkveehouderij op het eiland Terschelling, om deze te helpen om circulair, natuur-inclusief en klimaatrobuust
te worden, op basis van oplossingen in balans met eilandsysteem en passend in de bedrijfsvoering. We pakken
dit aan door als initiatiefnemers VHL, WUR en Deltares, in samenwerking met Gemeente Terschelling, provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Recreatieondernemers en diverse
marktpartijen (DLF Seeds and Science, ABT, Vitens, Stichting Zilte Smaak) het eiland als Living Lab te benutten
voor een toegepast kennisontwikkelings- en demonstratieprogramma met kleinschalige proeflocaties met
focus op mitigatie van en adaptatie aan verdroging en verzilting. Deze proeven worden in een Waddenfonds
project opgeschaald tot een grootte met impact op de polder en het eilandsysteem en bruikbare
demonstratieplekken.
De kern van het project bestaat uit het ontwikkelen van economische en ecologische handelingsperspectieven,
monitoring en demonstraties in veldproeven. Modellen van het water-, bodem-, nutriënten-, gewas- en
natuursysteem worden opgezet, die kennis gebruiken van en terug leveren aan de monitoring en proeven. Met
behulp van de modellen worden toekomstscenario’s richting 2050 en 2100 van het water- en bodemsysteem
van het eiland opgesteld, die dienen als randvoorwaarde voor de handelingsperspectieven. We werken met de
deelnemende partijen vier jaar lang samen op drie proeflocaties in het weidelandschap, waar onderzoek
plaatsvindt naar innovatieve oplossingen op weg naar verdienmodellen met win-wins voor meerdere functies
en partijen. Een drietal proeven is voorzien, op het gebied van 1) teelten van grassen, klavers en kruiden; 2)
verbetering waterbeheer; en 3) het verbeteren en opbrengst van de teelt van zilte gewassen. De proeven
dragen bij aan het ontwikkelen van een transitiepad met economisch haalbare handelingsperspectieven
(verdienmodellen) voor klimaat-adaptatie van landbouw in een verziltende omgeving met uitstraling naar
andere gebieden. De aangedragen aanpakken moeten passen in het krachtenveld van andere gebruikers in een
landschap van hoogwaardige kwaliteit.
Het geheel van modelleren, monitoring, proeven en handelingsperspectieven wordt overkoepeld door een
Living Lab, waarin samen met de stakeholders en het gebied het project wordt gestart door middel van enkele
analyses en nulmetingen en richting wordt gegeven aan de veldproeven. Als overkoepelende organiserende
faciliteit wordt door de Hogeschool een Living Lab organisatie opgezet die veldproeven en deelprojecten gaat
begeleiden en die zorgt voor een gedeelde visie, een heldere koers, integratie van activiteiten, kennisborging
en kennisdeling. Op het eiland wordt samen met de lokale partners gewerkt aan kennisdeling en communicatie
en is er ruimte voor praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Links worden gerealiseerd door actieve
uitwisseling met projecten en platforms zoals Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en haar kennisplatform,

Platform Circulair Fryslân, en het LIFE project Biodiversity4all en INTERREG-project SALFAR, Green Deal Natuur,
Inclusief Landbouw Onderwijs en met relevante projecten op het eiland die door samenwerkende partijen
worden ingebracht in het Living Lab. Het Living Lab draagt ook bij aan een complete inventarisatie en evaluatie
van relevante aspecten, waarbij we de aanpak van Elinor Ostrom volgen, gebaseerd op duurzaam lokaal beheer
van gemeenschappelijke lokale resources.
De integrale benadering vanuit verschillende vakgebieden hydrologie, milieukunde, melkveehouderij, ecologie,
economie, sociologie zorgt voor een compleet beeld van circulariteit, klimaatrobuustheid, productie,
verdienmodellen passend binnen de gemeenschap en het landschap met hoge natuurwaarden. Deze
benadering als één integraal circulair stofstromen- en voedselproductie systeem is schaalbaar voor andere
kust- of eilandgebieden in Nederland en wereldwijd die gelijksoortige productiesystemen, bodems en
klimaatuitdagingen kennen, waardoor de kennis geëxporteerd kan worden. De grote aantrekkingskracht van
Terschelling voor toeristen gaat zeer van belang zijn in het delen van de inzichten en versterken van de
bewustwording van grotere groepen publiek rond deze problematiek.

Overzicht meerjarig werkplan (aangepaste planning)
Tijdschema, milestones en beslismomenten
De duur van het project is 4 jaar. Aan het begin van het project vinden verschillende activiteiten plaats in WP1,
gericht op nulmetingen en -analyses (socio-economisch, water/bodemsysteem) en de gedetailleerde opzet van
veldproeven en meetplan. Verder wordt in deze fase gewerkt aan het opstellen van een Landschapsbiografie
en Waterplan. Na het detailleren van de proeven en regelen van vergunningen, worden tegen het einde van
het eerste projectjaar de drie proeven gestart. Deze lopen tot het einde van het project, al zullen resultaten al
eerder beschikbaar zijn en worden gebruikt in de modellen en handelingsperspectieven. Monitoring vindt
gedurende het hele project plaats zodat langjarige meetreeksen worden gevormd. Na de nulmeting
systeemanalyse van het water/bodemsysteem in de eerste fase van het project, wordt gestart met het
opstellen van een grond- en oppervlaktewater model van Terschelling. Vanaf het 2e projectjaar wordt dit
model gebruikt voor het doorrekenen van toekomstscenario’s voor het water/bodemsysteem op basis van
klimaatscenario’s. Gedurende het project worden de modellen gebruikt voor het interpreteren van monitoring.
In het laatste jaar van het project worden de modellen ingezet voor de opschaling van maatregelen en
handelingsperspectieven.
Vanaf het 3e projectjaar start op opstellen van de handelingsperspectieven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van de gegevens uit de eerste fase van het project (nulmetingen, landschapsbiografie, waterplan) en de
resultaten van monitoring en modelleren (o.a. toekomstscenario’s). Het opstellen van de

handelingsperspectieven start met sociaal-economische en marktanalyses, gevolgd door bedrijfseconomische
analyses en marktketenonderzoek. In het laatste jaar van het project wordt gefocust op co-creatie met
bedrijven (innovaties, verdienmodellen), het versterken van circulariteit en het opstellen van
financieringsmodellen. In de laatste fase van het project wordt binnen het Living Lab alle opgedane kennis
gebundeld, en gewerkt aan het opschalen en vertalen van de resultaten naar breed toepasbare adviezen voor
handelingsperspectieven klimaatadaptatie in kustgebieden. Samenwerking en communicatie binnen het Living
Lab vindt gedurende het hele project plaats.
Een gedetailleerd tijdspad is opgenomen als tabel in het Meerjarig werkplan in Bijlage 2.
5.

Organisatie

Projectleiding door VHL. Hogeschool Van Hall Larenstein benut haar expertise met probleemgericht en
vraaggestuurd onderwijs en onderzoek in het groene domein. De hogeschool overziet alle thematieken die in
de proeven worden aangesneden en heeft veel ervaring met de relevante netwerken en projectmanagement.
Vanuit vestiging Leeuwarden faciliteert de hogeschool met haar projectmanagers, lectoren en docentonderzoekers het project, Terschelling is relatief dichtbij en populair bij studenten. De Hogeschool is
penvoerder en verzorgt de administratieve afwikkeling en contacten met financierende instellingen.
Stuurgroep Vraagsturing en Visie. Deze stuurgroep krijgt een richtinggevende rol in het project en bestaat uit
vertegenwoordigers vanuit de overheden, kennisinstellingen en marktpartijen. De stuurgroep bewaakt de
balans tussen vraagsturing en noodzakelijke verdieping. Tijdens de inceptiefase wordt de stuurgroep
samengesteld.
Project kernteam is verantwoordelijk voor het bewaken en sturen van de voortgang van de werkpakketten, het
kernteam overlegt met enige regelmaat (maandelijks) en treft elkaar fysiek op Terschelling (halfjaarlijkse
bijeenkomst met overige partners).
•

•

•

Hogeschool Van Hall-Larenstein gaat inzetten op Living Lab implementatie, co-creatie met partijen en
focust op toepasbaarheid van de producten, maximale aansluiting van project met onderwijsgroepen
en benut expertise van lectoren waterbeheer, biodiversiteit, melkveehouderij, economische transitie
landbouw.
Deltares zet in op systeembegrip van het bodem- en (grond)watersysteem, kwantificering van
waterstromen, analyse impact van klimaatverandering, dashboard voor scenario analyse van klimaat
adaptieve maatregelen, monitoring van bodem en water op het eiland en bij de proeven.
WUR: WEcR zet in klimaatadaptatie van de landbouw, economische aspecten, kwantificering van
productie, natuurwaarde en scenario analyse van klimaat adaptieve maatregelen, met nadruk op de
economische aspecten van mitigatie en adaptatie oplossingen.

De projectpartners vertegenwoordigen alle relevante partijen die nodig zijn om tot concrete stappen
voorwaarts te komen in klimaatadaptatie van het gebied. Er is expertise in bewustwording,
publieksparticipatie, technische aspecten, natuur en landschap, verdienmodellen en financiering en het beleid
en beheer.
Betrokken publieke partijen worden halfjaarlijks door het kernteam bijgepraat over de voortgang van het
project:
•

•

Provincie Fryslân. De provincie is verantwoordelijk voor de natuur en landschap op het eiland, werkt
aan klimaatadaptatie van landbouw, en investeert in economisch ontwikkelingen. Albert Reitsema:
“Hoe kan het eiland op eigen kracht zijn economisch een ecologische functies handhaven in tijden van
klimaatverandering?”
Wetterskip is verantwoordelijk voor waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid. Wetterskip
beheert dijken, stuwen en gemalen op het eiland. Hielke Hielkema: “Welke aanpassingen in waterinfrastruktuur werken mee aan verbetering van landbouw functies op het eiland?”

•

Gemeente Terschelling. De gemeente beheert de ruimtelijke ordening en is actief in het stimuleren
van duurzame economische ontwikkeling van het eiland. De gemeente heeft bruikbare faciliteiten en
menskracht om dit project te ondersteunen. Joost Hellevoort: “Hoe kan het project de duurzaamheid
van het eiland versterken door in te zetten op slimmer watergebruik, hoe kunnen we faciliteiten
scheppen om het eiland aantrekkelijker te maken voor kennisdeling, onderzoekers en onderwijs?”

Vraagsturing door private partijen (zijn als grondeigenaren en uitvoerders actief betrokken via de proeven en
worden via kernteam halfjaarlijks bevraagd over voortgang):
•

•

•

•

•

•

•

ABT. ABT vertegenwoordigt 13 agrarische bedrijven op Terschelling met ongeveer 1000 hectare
landbouwgrond. In het project wordt met boeren samengewerkt aan waterbeheer en monitoring in
verziltende gebieden en wordt voortgebouwd op kennis opgedaan in een serie projecten op de vaste
wal en op ander eilanden. Jodie Kuipers: “We hebben last van teruglopende productie van gras als
voer voor onze koeien. Hoe kunnen we deze teruggang stoppen op een duurzame manier?”
Vitens. We zien in de uitwerking van een Waterplan voor Terschelling en de opzet van de waterbeheer
proef een goede aansluiting op onze inspanningen om Terschelling duurzaam te voorzien van
voldoende water van de juiste kwaliteit. We hebben belangstelling voor de kwantitatieve
onderbouwing van de waterbalans onder invloed van klimaatscenario’s en delen onze informatie met
het project.
Stichting de Zilte Smaak. De Zilte Smaak, een actief samenwerkingsverband van boeren en restaurants
op Terschelling, heeft beschikking over oppervlakte voor zilte teelten op Terschelling en verbindt dit
met culinaire vermarkting van deze lokale producten op Terschelling. Hier is de link met PPS
Terschelling gefocust op ontwikkeling niche teelten, duurzame productie en business en vermarkting
van innovatieve producten. Zilte Smaak is verbonden met het INTERREG-project SALFAR en biedt
daardoor toegang tot een internationaal netwerk. Jacqueline Wybenga: “Hoe kunnen we zilte teelten
die goed op Terschelling lijken te groeien opschalen naar een commercieel bruikbare productie?”
DLF. Zaadveredelingsbedrijf DLF werkt aan de ontwikkeling en toepassing van droogte- en zouttolerante grasrassen en gras-kruidenmengsels. In aanvulling op lab-proeven die zij hiervoor uitvoeren
is er behoefte aan een wetenschappelijk-onderbouwde praktijkproef voor het testen van verschillende
grasrassen op droogte- en zouttolerantie. De toepassing van deze rassen en mengsels kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie van melkveehouders. Hendrik Nagelhoud: “Hoe
productief zijn onze grasrassen en kruidenmengsels in een daadwerkelijk verzilte omgeving? Wat is de
impact van ganzen?”
Vogelbescherming Nederland (VBN): Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende
vogels en hun leefgebieden. Het is een onafhankelijke particuliere organisatie. Specifiek op
Terschelling heeft VBN al de nodige ervaring met samenwerkingen tussen verschillende stakeholders
ter bescherming van de weidevogels. In het project ‘Polderpracht’ werd samen met boeren,
kaasmakers en ondernemers een duurzaam verdienmodel neergezet met ruimte voor vogels. Graag
denkt zij actief mee in dit project over hoe de biodiversiteit en welzijn van weidevogels bevorderd
kunnen worden. Dit willen zij doen door kennis en kunde mee te brengen. Bernard de Jong: “Vooral de
afgelopen zomers hebben we gezien wat te weinig water en een verdroogde bodem voor impact heeft
op de weidevogels. Het mooiste zou zijn als we in dit project samen met lokale boeren en organisaties
naar een win-win situatie kunnen streven. ”
Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Waddenvogels. Deze ANV-afdeling vertegenwoordigt agrarische
bedrijven op alle Waddeneilanden. In het project wordt met ANV samengewerkt aan verbeteren van
de biodiversiteit van het landschap door aanpassen van waterbeheer in verziltende gebieden. Piet
IJnsen: “Hoe effectief is verbeterd waterbeheer voor de overleving van weidevogels en biodiversiteit
van het weidelandschap”
Staatsbosbeheer. Als gebiedsbeheerder van een groot deel van Terschelling heeft Staatsbosbeheer
veel interesse in een gebiedsgerichte aanpak van klimaatadaptatie, met een goede balans tussen
natuur en andere functies. Daarnaast onderstrepen zij de participatie op het eiland als belangrijk
onderdeel van het project. Tamara Bok: “Hoe kunnen we op een duurzame manier wateropslag
vergroten met meerwaarde voor natuur, mensen en kansen voor de landbouw in droge tijden?”

•

•

Melkveehouderij C.G. Cupido. Als agrarisch ondernemer ben ik actief in de polder van Terschelling. Ik
heb productieverlies door graas van ganzen, verdroging en verzilting. Op zeer zilte gronden is mijn
grasproductie nagenoeg nihil, Mijn vraag is: welke grassen en kruidenmengsels hebben potentie om
mijn productie te verhogen? Welke teelten zijn wel mogelijk op mijn extreem verziltte, marginale
gronden? Hoe is dit gerelateerd aan de vraat van ganzen?’
Vereniging Recreatieondernemers Terschelling is belangenbehartiger van veel recreatieondernemers
op het eiland Jort Bonne: ‘Veel recreatiebedrijven zitten aan de duinrand en hun functioneren wordt
mogelijk positief of negatief beïnvloedt door de ingrepen in relatie tot waterbeheer op het eiland. Wij
willen kennis van zaken hebben en bij de plannenmakers aan boord zijn`

Ten opzichte van eerder ingediende versie is Proef 3 aangepast en gefocust op economische analyse
6.

Kennisvalorisatie en -disseminatie

Het project wordt uitgevoerd als een Living Lab. Door middel van het Living Lab worden de resultaten van de
proeven gedeeld met partners en kenniskringen en werkgroepen en publiek en wordt input opgehaald.
Partners ANV, ABT en Staatsbosbeheer stellen hun structuur van kenniskringen en werkgroepen ter
beschikking voor discussie met vraag-eigenaren, stakeholders en experten.
De gemeente Terschelling en de LTOABT spelen een belangrijke rol in bewustwording bij publiek en de
kennisdeling door versterken en benutten van eigen faciliteiten op het eiland. In het Centrum voor Cultuur en
Landschap (West-Terschelling) worden materialen, resultaten en verhalen getoond en verteld. In het
communicatieplan (kick-off fase Living Lab) worden de kanalen en producten nader gespecificeerd. In het
Landbouwschooltje te Lies worden onderzoekfaciliteiten ingericht.
Naar verwachting bereiken we via het Living Lab een grotere bekendheid met mogelijke oplossingen voor
klimaatadaptatie van de landbouw op de eilanden en in het Waddengebied, en neemt de
investeringsbereidheid in de noodzakelijke transitie van de landbouw verder toe. De inrichting van proefvelden
en faciliteiten voor bewustwording en kennisdelen heeft een lange termijn doel. We streven naar een situatie
waarin samen met partners voldoende middelen worden gecreëerd middels toepassing in andere gebieden van
producten en kennis om als partners te blijven functioneren voorbij de periode van deze financiering.
Toekomstige voldoende inkomsten uit onderzoek en innovatie in dit domein worden verwacht gezien de

verwachte trend in externe factoren die verzilting van de kust beïnvloeden. We verwachten een groot aantal
studenten, stagiaires en afstudeerders te kunnen afleveren die in aanraking zijn gekomen met dit nieuwe
kennisdomein en dus met relevante kennis beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Bij succes van proeven
mag verwacht worden dat extra inkomsten worden gegenereerd door de melkveehouders en zilte telers.

7.

Financiering en begroting

Van Hall Larenstein is door ruime ervaring met uitvoering PPS en vestiging in Leeuwarden een logische partij
om dit project te coördineren.
Tabel 1. Samenvatting kosten en financiering (deze tabel kopiëren uit bijlage 4)

Kosten
kosten kennisinstellingen (uit tabel 2a)
Kosten overige projectpartners (uit tabel 2b)

Totaal kosten
Financiering
Cofinanciering
In kind bijdrage private partners (uit tabel 3a)
In kind bijdrage overige partners (uit tabel
3b)
Cash bijdrage private partners (uit tabel 4a)
Cash bijdrage overige partners (uit tabel 4b)
Totaal cofinanciering
Gevraagde publieke bijdrage
gevraagde WR capaciteit (inzet WUR)
gevraagde PPS toeslag (inzet Deltares, TKI Deltatechnologie)
Totaal gevraagde publieke bijdrage

Totaal financiering

2021

2022

110
129

150
131

2023
in k €
145
129

238,5

280,5

273,5

2021
36

2022
40

2023
38

14
20
61
131

12
20
61
133

12
20
61
131

2021
62,5
62,5
125

2022
62,5
62,5
125

2023
62,5
62,5
125

256

258

256

2024 totaal
110
124

515
511

233,5

1026

2024 totaal
38
152
12
20
61
131

50
80
244
526

2024 totaal
62,5
250
62,5
250
125
500

256

1026

Bijlage 1: State of the Art en deliverables
State of the Art
Er is nog weinig onderzoek op deze gebieden gedaan in een eilandsetting, met een integrale aanpak voor de
ontwikkeling van een ecologisch en economisch handelingsperspectief voor melkveehouderij en
klimaatadaptatie. Dit project berust 1) op de nauwe samenwerking met stakeholders in het Living Lab, 2)
systeemanalyse en 3) op uitvoering van de proeven die een unieke kans bieden om nieuwe inzichten en
ervaringen op te doen. In het Living Lab wordt met alle relevante stakeholders een aanpak gekozen die
toewerkt naar duurzaam gemeenschappelijk beheer van gedeelde natuurlijke hulpbronnen gebaseerd op de
acht ontwerpprincipes geformuleerd door Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom. Deze ontwerpprincipes geven
richting aan de regels voor samenwerking en het ondersteunende beleid noodzakelijk voor duurzaam beheer.
De compacte eilandsetting, met extreme gevoeligheid voor klimaatverandering, de praktische insteek gestuurd
door vragen, maakt zichtbare resultaten en effectieve voortgang op weg naar klimaatadaptatie zowel op
inhoud als op proces volgens het consortium kansrijk. Binnen het project leren we door doen, en doen we door
leren.
Dit pakken we op in Werkpakket 1, Living Lab Terschelling.
Het project bouwt verder op bestaande kennis en opgedane ervaringen in diverse vakgebieden. De
Onderzoeksagenda 2018-2021 van Deltares richt zich vooral op de middellange en lange termijn en is
richtinggevend voor de kennisbasis van Deltares en van Nederland. Binnen de onderzoeksthema’s wordt volop
ingezet op actuele vraagstukken als versnelde zeespiegelstijging, klimaatadaptatie, energietransitie, extreem
weer en wateroverlast, waterschaarste en verdroging, circulaire economie en de grootschalige vervanging van
infrastructuur. De kennis uit deze onderzoekprojecten wordt ingezet in het project. Bij Wageningen UR lopen
diverse onderzoeksprogramma’s naar natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie waarin de vraag centraal
staat hoe begrip van de natuur en natuurlijke processen gebruikt kan worden voor kosteneffectieve
oplossingen om op langere termijn klimaatbestendigheid te vergroten. Het meest in het oog springende
resultaat hiervan is de Kaart NL in 2120 waarin een beeld geschetst is van de inrichting van Nederland op lange
termijn.2
Hoewel onderzoek wordt gedaan aan het sluiten van kringlopen en de impact van verzilting en verdroging op
regionale schaal, is er gebrek aan detailkennis van klimaatimpact op de schaal van een eilandsysteem en er is er
weinig inzicht in adaptatie naar ecologisch en economisch duurzame handelingsperspectieven voor landbouw.
Kennis over toekomstbestendige productie en verdienmodellen in relatie tot melkveehouderij in verziltende
condities ontbreekt, denk aan zout-tolerantie van gras- en kruidenrassen en afhankelijkheid van voldoende
zoet water bij een beperkte aanvoer mogelijkheid (een eiland is in het algemeen omgeven door zout water) en
mogelijkheid voor verdienmodellen in zeer zoute condities als het aanbod van zoet water tekortschiet.
Hiervoor worden drie proeven geïmplementeerd. De proef waterbeheer – productiviteit – natuur onderzoekt
of een fijnmazig waterbeheer in de polder, gekoppeld aan verbeterde opslag van overtollig water in natte
perioden in de bodem of in oppervlaktewater een meerwaarde gaat opleveren voor zowel boeren als
weidevogels, het overkoepelende doel is om de waterbalans van het eiland sluitend te krijgen om de toevoer
vanaf de vaste wal te kunnen stoppen. Dit is ook zeer relevant voor andere gebieden die met watertekorten
gaan kampen in de toekomst (bijvoorbeeld in Zeeland) De proef sluit aan bij het werk aan opslag van water in
de ondergrond dat wordt uitgevoerd door onder andere Deltares en Acacia Water. Verschillende oplossingen
zijn reeds in proeven getest (o.a. GoFresh 3), maar focust op verstkerne van opslag door andere technieken dan
via kostbare drainage. Op dit moment bestaat er vooral kennis uit pilots, waar het doel van dit project erop
gericht is om deze kennis meer toepasbaar te maken zodat bedrijfsleven daar nieuwe markten en
producten/diensten op kunnen ontwikkelen.

2
3

https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Nederland-in-2120.htm

https://www.deltares.nl/nl/projecten/go-fresh-valorisatie-kansrijke-oplossingen-robuuste-zoetwatervoorziening/

De proef (pilot) zouttolerante gewassen onderzoekt of grasmengsels met een betere zouttolerantie dan de
standaard graszaadmengsels, toepasbaar zijn in de melkveehouderij. Tot op heden worden deze gewassen met
name toegepast buiten de landbouw: golfbanen aan de kust, bermen(strooizout), wanneer er water
hergebruikt wordt of de kwaliteit van het water in het gebied onzeker is. De gewassen hebben de potentie om
betere prestatie te leveren in zilte omstandigheden en kan bijdragen aan verminderen van de toekomstige
risico’s, bijvoorbeeld wanneer er met ander water beregend moet gaan worden dan voorheen gebruikelijk was.
De proef zilte teelten gaat in op beschikbaar maken van expertise voor het betrouwbaar produceren van zilte
gewassen in extreem zoute condities op marginale veen-klei landbouwgronden. Op basis van de huidige stand
van zaken wordt kennis verdiept over selectie van gewassen, controle van zaai- en teelt condities,
waterkwaliteit, bodembewerking en plaagbestrijding en bemesting. We sluiten bij kennis opgedaan op Texel,
waar zilte teelten op een zandbodem werden beproefd. Hiernaast is een link met de zilte proeven de gepland
staan bij SPNA te Munnekezijl, waar het effect van verzilting in een akkerbouw context wordt beproefd. Dit
vraagstuk wordt uitgewerkt in werkpakket 2, drie veldproeven.
Binnen het project wordt vanaf gebiedsniveau tot perceel schaal ingezet wordt op adaptatiemogelijkheden,
een toekomstvisie en handelingsperspectieven. Het schuwt hierbij niet de lastige opgave om naar een optimale
klimaatadaptieve inrichting te zoeken waarbij functies sterk zijn verweven en waar toename van zowel
biodiversiteit als de landbouwproductie beide het doel zijn.
Het project voorziet in de verdere ontwikkeling van een business case voor marketing van zilte gewassen,
ondersteunt door kennis over marketing en korte ketens. Aan een wetenschappelijk begrip van de organisatie
van ketens wordt al lange tijd gewerkt (zie o.a. het werk van Porter, alsmede Shapiro et al, 1993; Anderson,
2000). De situatie op Terschelling vraagt echter om een op maat gemaakte aanpak; door de eiland-setting zijn
conventionele modellen over logistiek en ketenorganisatie niet een-op-een toepasbaar. De recente aandacht
voor korte ketens4 levert een aanpak op die meer toepasbaar is voor Terschelling en kansen biedt om waarde
te creëren door consument en producent dicht bij elkaar te brengen (zie o.a. Kortstee et al. 2018).
In het project staat analyse en advies op wetenschappelijke basis, evidence based, centraal. De brede kennis
van (internationale) marktketens en consumentensegmenten in relatie tot hun voedsel- en aankoopgedrag in
verschillende contexten en voor verschillende voedselproducten wordt hierbij ingezet. Data uit de Europese
onderzoeksinfrastructuur voor voeding en gezondheid (Research Infrastructure for Food, Nutrition and Health,
FNH-RI) kan ingezet worden om onderzoeksinformatie en –data samen te voegen, harmoniseren, valideren,
vergelijken en verbinden.
De ontwikkeling van een toekomstscenario voor Terschelling maakt gebruikt van Global Detector. Deze
methode, gebruik makend van GIS, is eerder toegepast voor de inventarisatie van kansen voor o.a. tropische
fruit productie en koffieproductie in West Afrika.5 De toepassing op klimaatadaptatie is nieuw, en beoogt de
betrokken een visueel aantrekkelijk beeld te schetsen van het potentieel voor een toekomstbestendige
landbouw op Terschelling. Dit realiseren we in Werkpakket 3 Handelingsperspectieven en Verdienmodellen
Een belangrijke innovatie in het project is de integrale aanpak vanuit zowel de menselijke invalshoek als
natuurlijke bodem- en watersysteem. In het landelijk gebied is klimaatadaptatie dagelijks zichtbaar als grote
uitdaging. Deze bestaat uit complexe verwevenheid van beschikbaarheid zoet water met daarbij de
toenemende verzilting, de productiviteit van landbouw, drinkwaterproductie en de kwaliteit van natuur en
landschap. Klimaatverandering veroorzaakt meer verdamping, meer droogte, extremere neerslag en
toenemende verzilting die effect hebben op alle functies in het gebied. Om deze reden is een systematische
aanpak op gebiedsschaal waarbij het aanpassen van ruimtegebruik en veranderende bodem- en watersysteem
als randvoorwaarde geldt, van groot belang. Het project gebruikt een brede integrale benadering vanuit
verschillende vakgebieden hydrologie, milieukunde, melkveehouderij, ecologie, economie, sociologie, historie
en cultuur.
Een grondige systeemanalyse is daarom het fundament van dit project. Hier bestaan kennislacunes in de
koppeling van ruimteschalen (regionaal – eiland – bedrijf) waarin functies als landbouw en natuur sterk zijn
4

Zie bijvoorbeeld https://www.platformkringlooplandbouw.nl/initiatieven-en-inspiratie/korte-ketens/vraag-en-antwoord/wat-is-eenkorte-keten
5
https://www.scitepress.org/papers/2017/62562/62562.pdf

verweven en verschillende eisen aan het watersysteem stellen en de ontwikkeling van klimaatdrivers in de tijd
en in relatie tot landschap, bodems en stofstromen. We zetten in op verbetering van de bestaande
rekenmodellen, waarbij nu een gebrek is aan integratie van schalen en werken aan een overkoepelend
toegankelijk ‘dashboard’ van scenario's, stofstromen, drempelwaarden en draaiknoppen relevant voor
ondersteuning van beleidsmakers en beheerders. De ervaringen uit dit project, in een eilandsetting, met over
korte afstanden verschillende gebiedstypen en zoet- en zout water, geïntegreerd met wat tot nu toe gedaan is,
biedt kansen voor opschaling naar andere kusteilanden in Nederland en internationaal. Dit vraagstuk wordt
uitgewerkt in werkpakket 4, modellering en klimaatscenario’s.
De inhoud van dit projectvoorstel bouwt voort op een aantal eerdere initiatieven, namelijk:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.

k.

Meten en Modelleren van karakteristieken van de zoetwaterbel in en rondom de duinen van
Terschelling (o.a. via Wetterskip, Vitens en Provinsje).
Projecten met effect op waterhuishouding zoals bij de Kooibosjes.
Relevante weidevogelprojecten zoals “Polderpracht’
VKZ pilot Terschelling (2018). De insteek van deze pilot was/is dat verschillende sporen worden
geïntegreerd en dat samen met andere partijen naar oplossingen wordt gezocht (inwoners, agrariërs,
natuurbeheerders en ondernemers). Voorgesteld werd om de volgende pilots te ontwikkelen: 1)
duurzame drinkwatervoorziening, 2) uitwerking handelsperspectief en zelfredzaamheid, 3) droogte,
verzilting en afvoer van zoetwater en 4) wateroverlast en recreatiebedrijven in de binnenduinrand. Dit
bouwt voort op integrale waterplannen die voor de eilanden zijn/worden opgesteld.
Regiodeal De Waddeneilanden (2019). Deze regiodeal is helaas afgekeurd, maar een netwerk is
opgebouwd en prioriteiten zijn bepaald. Relevante onderwerpen voor deze verkenning zijn: Circulaire
economie: maatregelen om de eilanden circulair te maken en de voortgang te monitoren. Aandacht
voor duurzaam drinkwater, versterking Waddensamenwerking, met als relevante nagestreefde
impacts CO2 neutraliteit, minder afval, minder stikstofdepositie, minder drinkwaterverbruik.
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (2019), met als pilot het eiland Schiermonnikoog. Hier is een
verbinding met de ander eilanden via de Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels.
Visie op Verzilting (Mooi Werk Mooi Wad, 2018). In opdracht van 3 provincies is een analyse gedaan
van de mogelijke strategie om de landbouw in het Waddengebied tijdig aan te passen aan
toenemende intensiteit van verzilting, veroorzaakt door klimaatverandering en zeespiegelstijging.
POP3 Boeren meten Water (2020). Hierin wordt i.s.m. agrarische partijen samengewerkt om meer
inzicht te krijgen in mate van verzilting in ondiep grondwater / onverzadigde zone onder percelen en
oppervlaktewater. Er is ook een aansluiting met monitoring en modelleren van diep grondwater
beschikbaar bij Provincie Fryslân en ontwikkeld door Deltares. Verder loopt nog POP3 van
Bodemkennis naar Bodemkunde, hierin worden allerlei aan de bodem gerelateerde aspecten
besproken met agrariërs en erfbetreders door experts van kennisinstellingen.
LIFE ALL4BIODIVERSITY (2020), hierin is een studie opgenomen naar populatie ontwikkeling van
weidevogels opgenomen en wordt gefocust op meten van verzilting (indien deze aanvraag wordt
gehonoreerd).
Routekaart naar een circulair Noord-Nederland (2018), in opdracht van de drie noordelijke provincies.
Hierin worden grondstofstromen in kaart gebracht, met als doel circulaire kansen te identificeren. Dit
moet leiden tot een concrete handreiking voor de prioritering in aanpak van specifieke stromen.
Hierbij past een aantal studies welke door VHL zijn uitgevoerd naar verwaarding van reststromen (o.a.
organische materiaal stromen, feed, wei, compost, energie).
Investeringskader Waddenfonds (IKW), ‘Eilanden op eigen kracht’. Richt zich vooralsnog op
zelfvoorzienendheid voor energie en water. Op het gebied van water zijn nog geen projecten van de
grond gekomen. Landbouw en verzilting is een thema dat ook nadrukkelijk past in het IKW. Er is een
relevant programma in het IKW gefinancierd aangevoerd door Vogelbescherming Nederland
‘Polderpracht’ waarin inrichtingsmaatregelen om de condities van de weidevogels te verbeteren en
een lening voor zuivelverwerking van de biologische en overige melk op Terschelling zijn opgenomen.
Dit voorstel omvat ook activiteiten op Ameland en Schiermonnikoog. Dit wordt gedragen door een
‘groene’ coalitie van vele partijen.

l.

Link met Waddenfonds project Zoete Toekomst op Texel, waar ondergrondse opslag van water wordt
gecombineerd met innovatieve irrigatiemethoden.
m. Oprichting Kenniscentrum Zilte Teelten. In het bestuursakkoord van provinsje Fryslân is
overeengekomen dat door The Potato Valley een kenniscentrum rond ontwikkeling van kennis van
teelten in zilte omstandigheden moet worden opgericht. WUR, VHL, RUG en TPV zijn met andere
partijen in proces om dit centrum te realiseren.

Deliverables
Het project ontwikkelt kennis over het water-, bodem- en landbouwsysteem op Terschelling om de kansen en
bedreigingen die klimaatverandering met zich meebrengt in kaart te brengen. Het zorgt vervolgens voor een
handelingsperspectief en adaptatiestrategieën richting een klimaatbestendig en robuust
landbouwproductiesysteem met nieuwe verdienmodellen en bedrijvigheid in 2050 met ruimte voor
natuurontwikkeling en toename van de biodiversiteit. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van de ondergrond
en het watersysteem, om verzilting en de negatieve effecten van droogte tegen te gaan. Het project sluit
daarmee aan bij missie C: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied. Het project richt zich op uitwerking en
demonstratie van zowel op gebiedsgerichte (MMIP C1) als lokale (MMIP C2) maatregelen, om zo op alle
schalen tot een duurzaam en circulair landelijk gebied op het eiland te komen. Naast missie C sluiten
activiteiten in het project ook aan op andere missies: kringlooplandbouw speelt een nadrukkelijke rol in het
handelingsperspectief richting circulariteit (Missie D, Prioriteit 24) en het project bevat langjarige
modelberekeningen van verzilting en klimaatverandering en resulteert in een toekomstvisie voor het eiland
onder voortdurende zeespiegelstijging (Missie F).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deliverables welke het project concreet oplevert, waarbij ook
aangegeven is welke vorm deze deliverables krijgen.

Deliverable

Vorm

Werkpakket

De waterbeheer proef in het weidegebied van
Terschelling die inzicht geeft in de
mogelijkheid om water op te slaan in natte
perioden en te benutten voor droge perioden
met meerwaarde voor productie, biodiversiteit
en weidevogels in het bijzonder
De grassen- en kruidenmengsels proef geeft
inzicht in de mogelijkheid om meer robuuste
productiviteit te leveren in verziltende
weilanden
De zilte teelten proef geeft inzicht en expertise
in de mogelijkheid om over te stappen op
alternatieve teelten in extreem verziltende
weilanden. De samenwerking met culinaire
ondernemers levert mogelijkheden op voor
nieuwe producten en nieuwe bedrijvigheid.
Een integrale inventarisatie van de huidige
staat en de trends van het water-, bodem- en
landbouwsysteem en natuurgebieden op
Terschelling op basis van bestaande gegevens,
aanvullende metingen en modellering van
water, bodem en gewas. Dit wordt aangevuld
met een beknopte landschapsbiografie die de
historische, sociale en cultuurlijke aspecten
van de staat van het eiland beschrijft. Dit is de
systeemanalyse die schalen verbindt en die
het fundament is van toekomstbeelden en
handelingsperspectieven
Een toekomstbeeld van het watersysteem van
het eiland onder voortdurende
zeespiegelstijging en klimaatverandering op
basis van rekenmodellen van water, bodem en
gewas, gevisualiseerd in kaarten en
verbeeldingen. Dit wordt benut in het
Waterplan Terschelling waar meerdere

Een veldproef op schaal van polder tot percelen. Deze
proef geeft antwoorden op vragen gesteld door ANV,
ABT, Vogelbescherming

WP2

Een veldproef op schaal van 2 hectare. Deze proef geeft
antwoorden op vragen gesteld door DLF, ABT en Cupido.

WP2

Een veldproef op schaal van 0,5 hectare. Deze proef
geeft antwoorden op vragen gesteld door Zilte Smaak, Cupido.
Deze veldproef vervalt in PPS . Focus ligt op analyse
verdienmodellen. Zilte Smaak. PPS draag bij aan kosten
om proefgebied in stand te houden
Een serie rapportages. Deze analyse is gevraagd door
Provincie, Gemeente en SBB.

WP2

Een model toepassing, een ‘dashboard’ en rapportages.
Vragen van meerdere partners aan om vragen in relatie
tot visie- en beleidsontwikkeling (ABT,
Recreatieondernemers, Vitens, Wetterskip, Provinsje).

WP4

WP 1

partners aan om vragen in relatie tot visie- en
beleidsontwikkeling
Verdienmodellen van klimaatadaptatie op
Terschelling, alsmede een doorkijk naar
opschaling. Inclusief financieringsmodellen
Belangrijke producten zijn alternatieve of
aangepaste verdienmodellen voor de huidige
ondernemers-veehouders en hun land.
Verkenning Kansen voor Circulariteit op
Terschelling, inclusief inschatting van
haalbaarheid van een aantal mogelijke
crossovers, gekoppeld aan draagkracht van
eiland en Wadden ecosysteem, scenario’s voor
gebiedsontwikkeling en economische analyses.
Een analyse van de effecten van de beproefde
ingrepen uitgewerkt in ruimtelijk specifieke
handelingsperspectieven in de vorm van
kansenkaarten voor mitigatie en adaptatie aan
huidige en toekomstige problematiek rondom
verzilting en droogte.
Samen met verdienmodellen levert dit een
blauwdruk voor mogelijke aanpassingen in de
landbouw (melkveehouderij en zilte teelten op
veen-klei) voor het gehele Waddengebied.
Bewustwording bij publiek en de kennisdeling
door versterken en benutten van eigen
faciliteiten op het eiland. In het Centrum voor
Cultuur en Landschap (West-Terschelling)
worden materialen, resultaten en verhalen
getoond en verteld.
In het Landbouwschooltje te Lies worden
onderzoekfaciliteiten ingericht.
Kennisborging en -deling middels van
benutting eigen faciliteiten op het eiland en
aansluiting bij een kennis- en
expertisecentrum.
Een fundament van een gedeelde en breed
onderschreven visie op het toekomstig
landgebruik op Terschelling in relatie tot
waterbeheer op het eiland en de agrarische
grond. Door nieuwe verdienmodellen en
betrekken van en co-creatie met stakeholders
wordt de transitie versneld.
Stimuleren van (nieuwe) bedrijvigheid op het
gebied van voedselproductie,
voedselprocessing en –verkoop, gebaseerd op
nieuwe technieken voor meer waterzelfvoorzienendheid en stabiele productiviteit
van het eiland.

Rapportage (beknopt en visueel aantrekkelijk) met
resultaten van studie naar verdienmodellen en evaluatie
van de proeven. Doelgroep zijn agrariërs,
terreinbeheerders en andere maatschappelijke actoren
op en buiten Terschelling

WP3

Infographic Kansen voor Circulariteit, gebaseerd op de
analyse in WP2. Doelgroep van deze infographic zijn de
stakeholders op Terschelling

WP3

Een model toepassing en rapportages, en adviezen voor
ruimtelijke ordenings, water- en landbouwbeleid.
Doelgroep ABT, Recreatieondernemers, Gemeente,
Provinsje, Wetterskip

WP3

Faciliteiten, materialen en bijeenkomsten. Doelgroep
Bewoners, bezoekers, onderzoekers, studenten,
vraagstellers. Beperkte uitvoering in PPS project

WP1

Vergroten van kennis en netwerk door middel van de
Living Lab benadering.

WP1

Living Labs waarin stakeholders actief betrokken worden
in vormgeven, uitvoeren en evalueren van de proeven,
alsmede de opschaling van resultaten. Alle partners
doen mee.
Kwalitatieve en kwantitatieve bouwstenen voor
toekomstig integraal waterplan voor het eiland. Alle
partners.

WP1

Referenties
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102-117.
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global marketing, and business college strategic support. Competitiveness Review: An International
Business Journal.
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(2018). WURKS “Consumer connections short food chains” (No. 2018-107). Wageningen University &
Research.

Bijlage 2: Uitgebreid meerjarig werkplan
1.
PROJECTACTIVITEITEN
Het project bestaat uit 4 werkpakketten. De kern van het project bestaat uit het ontwikkelen van economische
en ecologische handelingsperspectieven (WP3) en demonstratie in veldproeven en monitoring (WP2). Deze
worden gevoed met kennis uit modellering van het systeem en toekomstscenario’s (WP4) van het water-,
bodem-, nutriënten-, gewas- en natuursysteem. Dit wordt overkoepeld door een Living Lab (WP1), waarin
samen met de stakeholders en het gebied het project wordt gestart door middel van enkele analyses en
nulmetingen en richting wordt gegeven aan de veldproeven. Gedurende het project vindt middels het Living
Lab participatie van de stakeholders plaats en richting het einde van het project wordt gewerkt aan opschaling
van de resultaten. Belangrijk onderdeel van het Living Lab is communicatie en disseminatie van de
verschillende onderdelen en resultaten richting het gebied, haar bewoners en bezoekers. Projectmanagement
(WP5) zorgt voor de gestage voortgang, bewaking van deliverables en kwaliteit en de interactie met financiers
en Stuurgroep. Het onderstaande figuur geeft een overzicht van de projectstructuur. Vervolgens wordt een
beschrijving van de activiteiten per werkpakket gegeven.

Werkpakket 1. Living Lab Terschelling, Planvorming Integraal Waterbeheer
WP1
Living Lab Terschelling
Start-Eind
Q2 2021-Q4 2024
Werkpakketleider Van Hall Larenstein
Betrokken
Alle consortium partners
partners
Doelen
Living lab opzetten, proces Roadmap uitvoeren samen met consortium
partners, disseminatie en communicatie
Taak 1.1
Integrale systeemanalyse
Taak 1.2
Waterplan opstellen
Taak 1.3
Socio-economische nulmeting
Taak 1.4
Landschapsbiografie opstellen
Taak 1.5
Detaillering veldproeven en opstellen meetplan (
Taak 1.6
Faciliteiten voor disseminatie en onderzoek organiseren
Taak 1.7
Communicatie- en disseminatieplan en bijbehorende activiteiten uitvoeren
Taak 1.8
Participatie van alle organisaties uit quadruple helix middels “Living lab” in
geregelde bijeenkomsten op herkenbare plek op Terschelling
Taak 1.9
Kennis en inzichten uit veldproeven Terschelling vertalen naar gehele
waddengebied en andere regio’s voor opschalingsmogelijkheden
Taak 1.10
Transitiepad naar circulaire en klimaat robuuste landbouw itereren en
resultaten evalueren (volgens ABCD Roadmap methodiek)
Task 1.11
Advisering partijen over beleid en governance
Deliverables
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.5

Integrale analyse water-, bodem- en landbouw en socio-economisch
systeem
Bouwstenen Waterplan Terschelling
Socio-economische nulmeting
Landschapsbiografie Terschelling
Detaillering veldproeven en monitoringplan

D1.6
Advies handelingsperspectieven en opschaling Waddeneilanden
Werkpakket 1 overkoepeld de andere activiteiten. Het Living Lab werkt aan praktijkgerichte oplossingen in een
gebiedsproces en maakt daarvoor gebruik van een organiserend principe, de ABCD Roadmap die vanuit
gemeenschappelijke visievorming een proces beschrijft vanuit de huidige situatie naar het einddoel,
omschreven in de visie. Middels dit werkpakket wordt door alle consortium partners samengewerkt aan
kennisuitwisseling, co-creatie en innovatie. Het werkpakket bestaat uit 3 achtereenvolgende fases: de Kick-off
fase aan het begin van het project, de Participatie fase en aansluitend de Opschalingsfase. Dit werkpakket
wordt voor wat betreft vergaderlocatie en werkplek gefaciliteerd vanuit gemeente Terschelling en LTOABTTerschelling. Het werkpakket volgt de ABCD roadmap als leidraad.
Kick-off fase (2021 – 6 maanden)
Het project begint met een Kick-off fase waarin wordt gefocust op het samenbrengen van bestaande data,
opstellen van nulmetingen en het selecteren van de pilots. De verschillende activiteiten zijn:
•
•

•
•

•

•
•

Taak 1.0 (VHL) Inrichten van stuurgroep en gedetailleerde planning van proces-activiteiten.
Taak 1.1 (VHL) Uitvoeren van een systeemanalyse water-, bodem-, landbouw en socio-economisch
systeem op basis van bestaande informatie (inclusief bestaande monitoring data), en resultaten van
taken 1.2 - 1.4. Integratie op systeemnivo organiseren vanuit concept van Elinor Ostrom (principes
voor duurzaam beheer van gedeelde resources).
Taak 1.2 (VHL) Opstellen van inhoudsopgave van bouwstenen voor een Waterplan voor Terschelling
Taak 1.3 (WUR) Uitvoeren van een Socio-economische nulmeting: de huidige markt en economie van
lokale voedselbedrijven. Denk hieraan:
o Verkenning van innoverende voorbeelden, best practices of juist geleerde lessen uit het
verleden elders in verzilte gebieden (bijvoorbeeld op andere eilanden zoals Texel,
Schiermonnikoog etc.).
o Ketenanalyse van de belangrijkste marktpartijen in de voedselproductie van zuivel en
gewassen, met zicht op de huidige marktafzet (volumes, type producten, afzetkanalen etc.).
o Blokkades en mogelijkheden voor zilte teelten.
Taak 1.4 (VHL) Opstellen van een beknopte landschapsbiografie waarin de relatie tussen mens en
landschap wordt beschreven. De historische kennis van het tot stand komen van het landschap is een
belangrijke input voor het ontwerp van het toekomstige landschap. Deze activiteit wordt uitgevoerd
met extern in te huren partij.
Taak 1.5 (DT) Detaillering van de veldproeven en demoplekken van een meet/monitoringsplan voor
WP2.
Taak 1.6 (VHL) Fysieke faciliteiten voor bijeenkomsten, disseminatie en onderzoek (oa onderzoekers
en door studenten) maar ook onderwijs worden gezocht en waar nodig ingericht (denk aan centrum
voor natuur en educatie op West-Terschelling en voormalige landbouwschool te Lies). Het eiland is in
trek bij toeristen maar ook bij studenten. Samen met de gemeente en andere partners zoeken we een
oplossing om 1) op een voor publiek makkelijk toegankelijke fysieke ontmoetingsplek producten en
nieuws over het project te delen en 2) om voor onderzoekers, docenten en studenten het tijdelijke
verblijf op het eiland te faciliteren. Deze taak wordt beperkt uitgevoerd in PPS op basis van bestaande
infrastruktuur.

Participatie en communicatie fase (2022 – 2024, 36 maanden)
Taak 1.7 (VHL) Gedurende de gehele looptijd wordt in overleg met partners projectresultaten gecommuniceerd
en gedeeld met bewoners en bezoekers van het eiland. In samenwerking met Gemeente Terschelling en
projectpartners wordt een optimale manier gezicht om projectaanpak en -resultaten te delen met bewoners en
toeristen. Dit kan in de vorm van posters, online producten en openstellen van project gerelateerde activiteiten
voor publiek op een ontmoetingsplek.
Hiernaast zetten we in op kennisdelen met professionals. Samen met LTOABT en ANV en partijen zoals SBB en
Vogelbescherming worden bijeenkomsten georganiseerd op geschikte locaties om te resultaten van de
proeven en analyses te delen en om producten te demonstreren. De Beheer en Overleg Groep (BOG) wordt
betrokken.

We faciliteren en stimuleren de inzet van docenten en studenten Voor doorwerking van de activiteiten en
innovaties in het onderwijs wordt een verbinding gelegd met docenten en studenten van Hogeschool van Hall
Larenstein en de WUR. De betrokken onderzoekers en lectoren spelen hierbij een belangrijke rol. Het is de
bedoeling dat in onderwijs van de VHL domeinen Delta Areas & Resources en Food & Dairy cursussen en
minors worden verbonden met dit project.
Online aanwezigheid
Via relevante websites van partners en sponsors worden de ontwikkelingen van het project bekend gemaakt.
VHL heeft een dedicated website beschikbaar waarin interacties tussen partners in een Living Lab kan worden
gefaciliteerd. Borging van producten (deliverables, publicaties) is zoveel mogelijk openbaar. De Deliverables in
de vorm van afgeronde digitale producten worden via een publieke wiki-site van kennispartner vindbaar en
downloadbaar gemaakt. Een deel van deze wiki is uitsluitend toegankelijk voor partners. Hierin worden
tussenresultaten en verslagen gedeeld (DT-VHL).
Taak 1.8 (VHL) Stakeholderparticipatie & governance: de borging en samenwerking in de toekomst tussen
partijen valt of staat door het begrijpen van elkaar en gezamenlijke gedragen doelstellingen. Gedurende het
hele project, worden zeer diverse stakeholders betrokken in het project, ieder met eigen agenda, doelen en
cultuur. Door ze vroegtijdig te verbinden in het project komt er begrip, mogelijkheden tot samenwerking en
kruisbestuiving tussen partijen. Door workshops wisselen partijen ideeën en ambities uit, die ze met
procesbegeleiding uitwerken tot gezamenlijke doelen voor de toekomst. Dit voorkomt dat na het vier jarige
project de voortgang stopt van de samen ontwikkelde doelstellingen. Hoofdonderwerp is hierbij steeds het
verduurzamen van eiland functies (landbouw, toerisme, natuur, energieproductie) met integraal waterbeheer
als verbindend element, toewerkend naar een integraal waterplan met een sluitende waterbalans.
Opschalingsfase (2024, 12 maanden) wordt beperkt uitgevoerd in PPS (taak 1.9 en 1.10)
Taak 1.9 (VHL) Deze fase vindt plaats tegen het einde van het project, en richt zich op het opschalen van de
resultaten vanuit de verschillende werkpakketten. Het project levert karteerbare factoren voor opschaling naar
andere eilanden en gebieden vanuit systeemanalyse, kansenkaarten en pilots (wat moet je
weten/meten/modelleren). De handelingsperspectieven worden gerelateerd aan initiatieven op andere
eilanden, bijvoorbeeld op Texel, Ameland en Schiermonnikoog, door benutting van ervaringen en door focus
op urgente openstaande vragen, dus bijvoorbeeld vooral waterbalans en verziltings gerelateerd werk voor
melkveehouderij op Terschelling. Hiernaast is aansluiting te vinden bij de ervaringen van agrarische
natuurverenigingen en LTOABT op het Friese en Groningse platteland (vooral de noordelijke kleischil). Dit levert
een handelingsperspectief voor Waddeneilanden waarin knikpunten/keuzemomenten/gebieden voor haalbare
mitigatie en adaptatie maatregelen in relatie tot klimaatscenario’s worden aangeduid.
Taak 1.10 (WUR) Het transitiepad naar circulaire en klimaatrobuuste voedselproductie bouwt voort op taak 1.3.
Het is samenvattend en helpt de partijen toekomstperspectief en opvolging te geven aan dit vier jarig project.
Oftewel, welke financieringsmodellen zijn denkbaar voor de investeringen van ondernemers naar een
natuurinclusieve en circulaire productie van voedsel (input uit WP3, bijvoorbeeld ecosysteemdiensten, zoals
waterbuffering, bijdragen aan biodiversiteit, toerisme betrekken bij gebiedsontwikkeling en vermarkting van
lokale exclusieve producten etc.). In deze stap wordt aangegeven op welke wijze dit kan worden gefaciliteerd
door (PPS) investeringen en slim aanpassen van gemeentelijk en provinciaal beleid, wettelijke kaders en
regelgeving. Maar ook welke partijen en governance moet doorlopen worden om gezamenlijk een transitie in
te zetten tot een praktisch vertaalde circulaire en klimaatrobuuste voedselproductie op Terschelling. Deze
informatie wordt in publicaties voor vakbladen verwerkt en gepubliceerd.
Taak 1.11 (VHL) Opstellen van bouwstenen als onderdeel van integraal waterplan voor het eiland Terschelling
in relatie tot planvorming van Provincie en Vitens en andere gebiedspartijen. Op basis van alle kennis en tools
die in het project worden gegenereerd werken we naar invulling van de bouwstenen voor een integraal
waterplan
De projectproducten en activiteiten worden gedeeld met een kenniscentrum voor Verzilting / Zilte Teelten,
(initiatief van provinsje Fryslân, TPV). Dit kenniscentrum wordt fysiek opgericht op de vaste wal in Friesland.
Partners, doelstelling en zijn relevant voor dit project. Focus van kenniscentrum ligt op akkerbouw. Dit project

met melkveehouders op Terschelling is daarop een mooie aanvulling. Voorgesteld wordt om vooral in te zetten
op delen van kennis en samen optrekken bij de doorwerking naar de toekomst.

Werkpakket 2. Proeven en Demonstratieplekken
WP2
Proeven en Demonstratieplekken
Start-Eind
Q1 2022-Q2 2024
Werkpakketleider WUR
Betrokken
Alle betrokken consortium partners
partners
Doelen
Taak 2.1
Activiteitenplan en mobilisatie
Taak 2.2
Pilot 1 Proef met productiviteit van meer zout- en droogte tolerante
grasrassen en –gras-kruidenmengsels
Taak 2.3
Pilot 2 Waterbeheer, productiviteit en biodiversiteit
Taak 2.4
Pilot 3 Zilte smaak: door middel van zilte teelten in verzilte volle grond unieke
niche producten creëren met marktpotentie (wordt niet uitgevoerd als proef)
Deliverables
D2.1-D2.3
D2.4, 2.5 en 2.6

D2.7

Jaarlijkse verslaglegging van monitoring, resultaten en sturing van de drie
veldproeven (2021, 2022, 2023)
Afrondende verslaglegging van monitoring, resultaten en evaluatie van de
drie veldproeven (2024)
Peer-reviewed papers en artikelen in vakbladen over vernieuwende aspecten
van de veldproeven

Taak 2.1 Activiteitenplan en mobilisatie
Met de opzet en actieplan in taak 1.5 gedetailleerde veldproeven, worden de demonstratieplekken gedegen
voorbereid samen met de partners en wordt de benodigde monitoring gerealiseerd. De proeven en
demonstraties en bijbehorende monitoring vinden plaats op verschillende schaalniveaus:
o

o

Eilandschaal (proef 2). Het waterbeheer op regionale en polderschaal is van groot belang
voor de landbouw die uiteindelijk plaats vindt op lokale schaal. Op de regionale schaal vindt
de verdeling van water binnen het watersysteem plaats, bijvoorbeeld via het doorspoelen
van polders met zoet water en het handhaven van waterpeilen. Belangrijke stakeholders
hierbij zijn Wetterskip Fryslân, Gemeente Terschelling, provinsje Friesland, Vitens en
boerenorganisaties zoals ANV en LTOABT. Vervalt in PPS.
Bedrijfsschaal (Proef 1,2 en 3). Op lokale schaal beslissen agrariërs over beweiding en
grasproductie, inzaaien van gewassen en worden lokale maatregelen genomen zoals het
aanleggen van drainage en stuwen. Belangrijke stakeholders hierbij zijn
(agrarisch)ondernemers, landeigenaren, ANV en LTOABT.

Taak 2.2 Proef 1 Productiviteit van meer zout- en droogte tolerante grasrassen en graskruidenmengels
Stakeholders: DLF, ABT, agrariërs, ANV
Door klimaatverandering veranderen neerslagpatronen en de temperatuur: zomers worden droger en warmer.
De afgelopen jaren waren uitzonderlijk droog, wat voor droogte- en zoutschade aan gewassen zorgde.
Klimaatadaptatie door aanpassing naar meer tolerante rassen en teelten is in volle gang. Deze gras- en
kruidenmengels worden langzaam meer toegepast, en zouden kunnen zorgen voor behoud van productie van

grasakkers en voor de juiste mineralen in de voeding van melkvee. Daarnaast kan een gras-kruidenmengsel
zorgen voor meer gevarieerde beplanting, wat gunstig kan zijn voor de biodiversiteit en weidevogels.
Veredelingsbedrijf DLF werkt aan de ontwikkeling van deze droogte- en zouttolerante gras- en
kruidenmengsels. Zij screenen hiervoor de beschikbare rassen en stellen mengsels samen welke in een
gecontroleerde omgeving worden en zijn getest. Om de stap naar grootschalige toepassing door
melkveehouders te maken is het nodig dat deze mengsels in de praktijk worden getest en gedemonstreerd op
zowel hun droogte- en zoutresistentie, als op de voedingswaarde voor melkvee.
De vraag hierbij is: welke grasrassen en -kruidenmengsels zijn geschikt om in het toekomstige watersysteem en
klimaat toe te passen, met behoud van productie en voedingswaarde?
Deze proef vindt plaats op een perceel aan de zuidkant van Terschelling, nabij het dorp Lies. Dit perceel ligt
tegen de dijk en heeft een grootte van 2.1 hectare. Haakt op de dijk liggen greppels welke het perceel opdelen
in 7 stroken met een breedte van grofweg 19 meter. De sloot aan de dijkkant is brak, en het perceel heeft last
van verzilting en verdroging.

Figuur. Locatie van het beoogde proefperceel.
In de eerste fase van het project vinden diverse analyses plaats waaronder een watersysteemanalyse van het
eiland. Daarnaast zullen in deze fase metingen rondom het beoogde proefperceel worden gedaan om de
zoutverdeling in het bodem-, grond- en oppervlaktegrondwater te bepalen en zal worden gemeten aan de
bodemsamenstelling, bodemvocht en grondwaterstanden. Op basis van de resultaten van deze fase wordt de
locatie en opzet van de proef verder gedetailleerd. Belangrijk is om de gradiënten in zowel zoet-zout als natdroog in kaart te brengen omdat op die manier het effect van deze factoren kan worden bemeten.
Bij de proef worden vervolgens verschillende proefstroken ingericht en met verschillende grasrassen of
mengsels ingezaaid. De proefstroken zullen een breedte hebben van 3 meter en de hele lengte van het perceel
beslaan. De verschillende rassen en mengsels worden in enkele herhalingen aangelegd, waardoor ruimte
ontstaat voor het testen van circa 10 verschillende grasrassen of mengsels. De exacte vormgeving van de proef
vindt plaats in overleg met zaadveredelaar DLF en de perceeleigenaren en -gebruikers en op basis van de
metingen in de eerste fase van het project en beschikbare financiering.

Figuur. Op het perceel liggen greppels waartussen ruimte is voor herhalingen van 6 proefstroken, waarvan 4
test-objecten en 2 stroken voor de randen.
Na het inzaaien worden verschillende metingen gedaan aan:
•
•
•
•

water- en bodemsysteem (grondwater, bodemvocht, neerslag, inclusief zoutgehalten)
monitoring groei en persistentie
opbrengst (kg droge stof)
voedingswaarde (mineralen, etc)

Voor de metingen aan de opbrengst moet (een deel van) het gras van de proefvlakken apart worden houden.
Hiervoor wordt per proefstrook gemaaid om vervolgens per proefstrook balen te persen. De balen kunnen
worden gewogen om de opbrengst van de verschillende proefstroken te bepalen en monsters worden
genomen voor het bepalen van de samenstelling en voedingswaarde middels (laboratorium)metingen. In een
latere fase van de proef bestaat de mogelijkheid om (een deel) van de proefstroken te beregenen met brak
water, om verdere inzicht in de zouttolerantie te krijgen. De uitkomsten van de praktijkproef zullen worden
vergeleken met de conclusies die worden getrokken uit gecontroleerde (laboratorium) proeven die DLF
uitvoert.
Resultaat van deze proef is een overzicht van een aantal grasrassen en graskruidenmengsels die geschikt zijn
voor de omstandigheden die in 2050 in Nederland zullen voorkomen en die daarmee de potentie hebben om
ingezet te worden als klimaatadaptatie maatregelen. Door de praktijkgerichte proef wordt de werking van deze
rassen gedemonstreerd en door communicatie rondom de proef en de resultaten zal het draagvlak onder
melkveehouders voor het gebruik van deze aangepaste grassen toenemen.
Taak 2.3 Proef 2 Klimaatrobuust Waterbeheer: voor een duurzame landbouw en natuur
Stakeholders: Waterschap, ANV, ABT, lokale agrariërs, Vogelbescherming, SBB. Wordt op
perceelschaal uitgevoerd in PPS
De beschikbaarheid van voldoende (zoet) wat is een belangrijke voorwaarde voor zowel de landbouw als voor
de natuur en de productie van drinkwater. Door klimaatverandering komen droge zomers frequenter voor en
neemt verzilting van grond- en oppervlaktewater toe. Hierdoor ontstaat droogte- en zoutschade aan gewassen,
verdroogt de natuur en staan grondwaterwinningen onder druk.

Terschelling is geen uitzondering als het gaat om versneld afvoeren van zoet water naar de zee om
wateroverlast te voorkomen. Dit systeem werkt goed in het natte seizoen maar leidt (steeds vaker en erger) tot
tekorten in de zomer en structurele verdroging van natuurgebieden. ,,We zijn als Nederland kampioen in water
afvoeren, maar nu moeten we ook kampioen worden in water vasthouden” (citaat minister Cora van
Nieuwenhuizen, augustus 2019 te Winterswijk).
Deze pilot is erop gericht het huidige watersysteem van Terschelling klimaatrobuust te maken waarbij de focus
ligt op langer water vasthouden en overtollig water ondergronds op slaan (bergen) waarbij we gemiddeld
hogere grondwaterstanden realiseren en verzilting aanpakken. Het klimaatrobuust watersysteem moet zowel
een productieve landbouw als de biodiversiteit ten goede komen. Bijvoorbeeld hogere grondwaterstanden in
het voorjaar leidt tot minder droogte en verzilting in de zomer, en betere condities voor weidevogels. Hoewel
het verre van haalbaar is om binnen het project een klimaatrobuust watersysteem voor heel Terschelling te
realiseren, wordt een begin gemaakt met een herinrichting en maatregelenpakket die op kleine schaal model
staat voor het hele eiland, en na opschaling voor vergelijkbare kustgebieden in Nederland. Terschelling kent op
korte afstand een divers (grond)watersysteem met belangrijke gradiënten van duin, binnenduinrand tot polder:
infiltratie-kwel, diepe-ondiepe grondwaterstanden, zoet-zout (zie bijvoorbeeld figuur 1). Het pad naar een
klimaat-robuust watersysteem, is het streven naar een zo natuurlijk mogelijk watersysteem waarbij deze
gradiënten worden gerespecteerd en zo optimaal mogelijk worden gebruikt, door de landbouw en voor de
natuur. Dit vormt de basis voor het klimaat-robuust waterbeheer waar we voor Terschelling naar streven en de
te implementeren oplossingen binnen de pilot.
Met deze pilot gaan we aan de slag met het waterbeheer op zowel regionale als perceelschaal, om zo veel
mogelijk zoet water vast te houden en toe te laten komen aan de verschillende functies die van het water
afhankelijk zijn. Hierbij focussen we op het vergroten van de watervoorziening in droge perioden en/of het
tegengaan verzilting. Binnen de pilot worden verschillende typen oplossingen geïmplementeerd die binnen een
klimaatrobuust watersysteem passen, en waarvan de werking en effecten worden gedemonstreerd. Er zal
intensief worden gemonitord om effecten op o.a. grondwaterstanden, nutriënten en zoutgehaltes in beeld te
krijgen. We denken hierbij aan de volgende oplossingen.
a. Grondwater vasthouden door middel van stuwtjes en flexibel waterbeheer.
Wens is meer controle op eigen waterbeheer voor agrariër, en het vergroten van de biodiversiteit door
vernatting (bijvoorbeeld nattere condities voor weidevogels). Het waterschap is verantwoordelijk voor het
ontwateren van de polders op Terschelling en handhaaft hiervoor bepaalde waterpeilen. Veel agrariërs zouden
de waterhuishouding van hun percelen zelf meer in de hand willen hebben, en hebben de wens om
bijvoorbeeld te kunnen sturen op waterpeilen door middel van stuwtjes. Op deze manier kunnen ze zelf
beslissen over het vasthouden van water en kan er sneller ingespeeld worden op droogte of neerslag. Hierdoor
wordt de waterhuishouding van het perceel veel flexibeler en kunnen er gemiddeld hogere grondwaterstanden
worden gerealiseerd. Door uitgebreid grondwaterstanden en zoutgehaltes in aangrenzende percelen te meten,
worden de consequenties van het waterbeheer feitelijk in beeld gebracht en kan het stuwbeheer worden
geoptimaliseerd waarbij zowel aandacht is voor de gewasopbrengst en landbouwpraktijk als gunstige condities
voor weidevogels. De stuwen zullen over de gehele grondwatergradiënt (van duin tot polder) worden geplaatst
waarbij doel (vasthouden, hogere grondwaterstanden, tegengaan verzilting), stuwpeilbeheer en effecten
verschillend kunnen zijn.
We sluiten aan bij verschillende trajecten op het eiland die al spelen. Rondom de Kooibosjes, een van de laatste
overgebleven natte graslanden, speelt een gebiedsproces gericht op instandhouding van de natuur door het
vasthouden van water en integratie van ecologie, hydrologie en landbouw. Hiervoor zijn al de eerste plannen
opgesteld met locaties van stuwtjes en dempen van sloten en dit zal worden betrokken binnen deze proef.

Figuur 1: Schetsmatige hydrologische dwarsdoorsnede van duin naar polder ter hoogte van de Kooibosjes. Deze
schets staat model voor de situatie in andere gebieden in de polder van Terschelling (provinsje Fryslân, 2020).
b. Opslaan van overtollig winterwater in de ondergrond
Een groot deel van het regenwater dat in de winter valt, verdwijnt ongebruikt in de zee. Het opslaan van dit
water in de ondergrond is een effectieve manier om dit water langer vast te houden voor gebruikt tijdens de
zomer. De ondergrond biedt veel meer ruimte dan opslag aan het oppervlak zonder dat dit bovenliggende
functies belemmerd. Daarbij moet wel worden gezocht naar hoger gelegen en zandige gebieden met relatief
diepere grondwaterstanden zoals de duinen en binnenduinrand. Hier is ruimte voor opslag boven de
grondwaterstand en kunnen we ook de zoetwaterbel in de diepte laten groeien. We willen op minimaal 1
locatie overtollig winterwater in de ondergrond opslaan door middel van een pomp en infiltratiesysteem (via
horizontale infiltratiebuizen). De ondergrondse opslag zal leiden tot nattere omstandigheden in aangrenzende
percelen, zullen kwelstromen toenemen en is er voorraad dat in de zomer beschikbaar is voor lagergelegen
percelen met watertekort, het plasdras houden of verdringen van het zout en verlagen van
nutriëntconcentraties. Door monitoring volgen we de effecten.
c. Overige innovatieve oplossingen
Er zijn vele andere oplossingen mogelijk die we in de beginfase met de stakeholders bespreken en op basis van
de watersysteemanalyse toetsen op haalbaarheid en inpassing in het klimaat-robuust watersysteem. In deze
fase wordt bepaald, waar welke oplossingen kansrijk zijn en binnen de proef zullen worden geïmplementeerd.
Hierbij valt te denken aan regelbare drainage voor hogere grondwaterstanden in groeiseizoen en het
tegengaan van verzilting. Het aanleggen van waterakkers op iets hoger gelegen percelen, om wateroverlast te
voorkomen, water op akkers te bergen en een zoetwaterlens in de ondergrond te laten groeien en tegelijkertijd
vernatting voor weidevogels te creëren. Hierbij kunnen ook nat-tolerante gewassen worden overwogen als
een klimaatadaptieve landbouwvorm. De “coastal collector” is een andere kansrijke maar nog nooit
toegepaste oplossing waarbij het zoet grondwater dat via het duinsysteem naar de zee stroomt, wordt
opgevangen, naar het binnenduins gebied wordt getransporteerd en ter beschikking komt voor andere functies
als landbouw en natuur (bijv. Veenvorming). Immers, ongeveer de helft van het neerslagoverschot dat in het
duingebied valt, stroomt ongebruikt de zee in.
Taak 2.4 Proef 3 Zilte smaak: Zilte producten telen op verzilte volle veen/klei grond
Stakeholders: Stichting de Zilte Smaak, LTOABT, wordt niet als proef uitgevoerd in PPS
Stichting de Zilte Smaak heeft op Terschelling een proefveld gericht op het ontwikkelen en promoten van de
zilte teelten. Op de grens tussen zoet en zout worden verschillende zilte gewassen zoals zeekraal, zee-aster,
zilte aardappelen, quinoa en zeekool op veen- en kleigrond gekweekt. Zilte teelten met aangepaste bemesting
(regeneratieve landbouw) worden gezien als een van de klimaatadaptieve oplossingen voor achteruitgang van
bouwgrond en de zoet- waterbeschikbaarheid als gevolg van verzilting. Bij de pilot wordt gefocust op het

vergroten van de voorspelbaarheid van productie van de zilte gewassen op volle grond, praktische
bouwschema’s, reproduceerbaarheid van fysische randvoorwaarden (bodemtype, bodemvochtgehalte,
waterkwaliteit) en het verder ontwikkelen van de (culinaire) markt en bedrijvigheid voor de producten van zilte
teelten. Hiervoor is een 0,5 hectare oppervlakte beschikbaar met de mogelijkheid van uitbreiding.
Om meer grip te krijgen op welke omgevingsfactoren (zoutgehalte, bodemtype, grondwaterstand) in welke
mate van invloed zijn op de groei en opbrengst van de zilte gewassen zullen deze factoren intensief worden
gemonitord. Naast deze factoren, zal ook de groei en opbrengst van het gewas systematisch worden
bijgehouden. Opschaling van zilte gewassen naar zoute locaties op de rest van het eiland wordt hierdoor
mogelijk.
Interessant hierbij is het ontwikkelen van betrouwbare instructies en verdienmodellen, die het economisch
interessant maken om onproductieve verzilte percelen in gebruik te nemen voor zilte teelten. De economische
analyse wordt wel uitgevoerd in PPS
Taak 2.5 Monitoren en evalueren van de veldproeven wordt afgestemd met LIFE en BmW
projecten
In deze taak wordt middels monitoring een integraal beeld van de toestand en trends van het water-, bodem-,
nutriënten-, gewas- en natuursysteem opgesteld en worden de effecten van de veldproeven intensief
bemeten. De monitoring bouwt voort op de kennis die in WP1 wordt samengebracht en bij het opzetten van
het monitoringsplan wordt rekening gehouden met bestaande meetpunten, monitoringsprogramma’s en
worden zovele mogelijk beschikbare databestanden benut. De monitoring wordt vlot na start van het project
gestart, omdat de eerste resultaten de randvoorwaarden leveren waar binnen de veldproeven moeten worden
ingepast. Bij bijvoorbeeld een pilot waar zoet water geïnfiltreerd wordt is een belangrijke voorwaarde die in
kaart moet worden gebracht of er zoet water beschikbaar is voor infiltratie. De monitoring rondom de
veldproeflocaties dient te worden gestart vóór dat veldproeven gaan lopen (nulsituatie). De monitoring wordt
gebruikt om ‘gaten’ in de data op te vullen en om een langjarige meetreeks op te bouwen waarmee de
processen in het water- en bodemsysteem, het landbouwsysteem (gewassen en nutriënten) en de natuur
steeds beter kunnen worden begrepen.
Parameters waarop wordt gemonitord zijn bijvoorbeeld:
•
•
•

Watersysteem: oppervlaktewaterpeilen en fluxen, grondwaterstanden en stijghoogten, nutriënten,
zoutgehalten (grond- en oppervlaktewater);
Landbouwsysteem: gewasopbrengst, organische stof gehalte bodem;
Biodiversiteit en weidevogels: inventarisatie van diversiteit en biomassa van bodemsoorten
gemeenschap in droge en vernatte delen van het gebied. Inventarisatie van broedgevallen en
fourageren van weidevogels in droge en vernatte delen van het gebied.

De water- en stofstromen worden hiermee kwantitatief en kwalitatief in kaart worden gebracht en de
ontwikkeling van water- en bodemkwaliteit, productiviteit en biodiversiteit in het gebied gemonitord
gedurende lange termijn, met de nadruk op de locaties van de veldproeven. Door middel van een analyse van
de metingen worden de volgende vragen beantwoord:
•
•

•
•

Hoe werkt het watersysteem van het eiland? Een onderdeel van de analyses betreft de relatie met
natuur en de drinkwatervoorziening.
Hoe werkt de cyclus van aan vasteland, landbouw en (wadden)zee gekoppelde nutriëntenkringloop en
materiaalstromen (voer, organische stof etc.). Denk hierbij niet alleen nutriënten in de bodem maar
ook verspreid en opgenomen door het water (o.a. regenwater, kust, grondwater etc.).
Welke fysische, landbouwkundige en biologische trends zijn zichtbaar op de landbouwpercelen, hoe
hangt dit samen met de ingrepen die zijn gedaan in de proeven?
Binnen de beperkte ruimte van het eiland analyseren we hoe dit samenhangt met gebiedsinrichting,
landschap, natuurbeheer en economische activiteiten van bedrijven en bewoners. Deze analyse
verrijken we door ook de andere eilanden in beschouwing te nemen. Tevens geeft dit inzichten in de
effecten van introductie van een natuurinclusief voedselproductiesysteem.

De exacte gebieden die zullen worden gemonitord worden in de kick-off fase in WP1 bepaald in overleg met de
belanghebbenden. Hierbij staan de locaties van de veldproeven centraal maar zal er ook buiten deze gebieden
worden gemonitord. Het is nadrukkelijk de bedoeling de streek te betrekken bij de monitoring, in de vorm van
participatieve monitoring, bijvoorbeeld zoutmetingen in de sloot, meten van grondwaterstanden,
weidevogeltellingen.
De monitoring is essentieel voor het evalueren en in beeld brengen van effecten van de veldproeven. Het
levert ook belangrijke input voor een beter begrip van het bodem- en watersysteem, gewasproductie en
biodiversiteit en voor kalibratie van de modellen.
Deze taak wordt in 2024 afgerond door een systematische evaluatie van de drie veldproeven uit te voeren. De
hiervoor relevante criteria en indicatoren zijn geformuleerd in taak 1.5, 2.1 en 3.1. In deze taak 2.5 wordt de
verzamelde data met de stakeholders besproken om de veldproeven op kwantitatieve en kwalitatieve wijze te
kunnen beoordelen. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan de alle betrokken en zijn van belang voor
de opschaling van de aanpak, op Terschelling en daarbuiten.

Werkpakket 3. Handelingsperspectieven en verdienmodellen
WP3
Handelingsperspectieven en verdienmodellen
Q4 2021-Q1 2024
Start-Eind
Werkpakketleider WUR
Betrokken
Van Hall Larenstein, Deltares
partners
Doelen
Handelingsperspectieven voor betrokken private en publieke partijen
verkennen en studie naar het verdienmodel.
Taak 3.1
Scoping van sociaal-economische analyse
Taak 3.2
Economie en markt analyse
Taak 3.3
Bedrijfseconomische analyse (verdienmodellen)
Taak 3.4
Marktketenonderzoek (acceptatie en motieven)
Taak 3.5
Co-creatie met bedrijven: product- en diensteninnovatie
Circulariteit versterken door crossovers tussen sectoren
Taak 3.6
Taak 3.7
Financieringsmodellen voor faciliteren van transitie
Deliverables
D3.1
Potentieelstudie verdienmodellen, inclusief financieringsmodellen
D3.2
Marktketenonderzoek en consumentenacceptatie zilte producten
D3.3
Infographic Kansen voor Circulariteit
Lokale voedselpartijen (boeren, verwerkers, waterschap, restaurants en toeleveranciers zoals zaadveredelaars)
ondervinden in toenemende mate de uitdaging van klimaatverandering op hun productie- en afzetprocessen.
In dit werkpakket is specifiek aandacht voor handelsperspectieven te bieden aan de betrokken private partijen
die klimaatadaptie willen vertalen naar hun verdienmodel.
We ontwikkelen mogelijkheden voor nieuwe kansen voor voedselproductie en -zekerheid. We werken samen
met partners die hier al voortrekkers in zijn (o.a. via Zilte Smaak en projecten van VHL) en voeren activiteiten
zoveel mogelijk uit in de Living Lab structuur.
Taak 3.1: Afbakening In de eerste Taak worden de werkzaamheden in WP3 samen met de betrokken
stakeholders gespecificeerd. De exacte invulling van de proeven (gedetailleerd in WP1) is de basis om te komen
tot een set van sociaal-economische onderzoeksvragen die het onderzoek naar verdienmodellen vormgeven. In
deze taak worden ook de methode en criteria voor de evaluatie van pilots (taak 3.5) gedefinieerd.
Taak 3.2 Met de economie en marktanalyse wordt de omvang en eisen vanuit en voor de markt van
innovatieve producten verkend. Denk aan zuivelproducten zoals kaas die uniek zijn door de zilte smaak,

graskruiden die een onderscheidende smaak in de melk en yoghurtproducten geven etc. Maar ook worden
door middel van interviews en marktstudies gekeken naar de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste
afzetkanalen (input uit taak 1.3) waarmee de voedselproducten de haalbaarheid en slagingskans van
marktintroductie en -penetratie kunnen verhogen van hun innovatieve producten. We benutten hier ook het
onderzoek van VHL (Koos de Vries et al) over het vermarkten van de zuivelproducten en wei. Dit is een
gezamenlijk onderzoek van VHL in opdracht van de 3 zuivelbedrijven op de eilanden en de Provinsje.
Taak 3.3 De bedrijfseconomische analyse geeft inzicht in de kostenstructuren van de boeren, verwerkers,
restaurants die de lokale producten B2C afzetten, Waterschap en andere toeleveranciers (o.a.
zaadveredelaars). Door inzicht in de kostenstructuren en marktafzet worden de succesfactoren of juist
belemmeringen zichtbaar voor klimaat adaptieve toepassingen (bijvoorbeeld andere gewassen telen) getest in
de pilots. Maar ook het vasthouden van water met stuwen of het ondergronds opslaan kan de kostprijs per m3
water zal worden doorgerekend. Voorbeeld: het GO-FRESH project in Zeeland, zie deze link:
http://195.93.238.49/wiki/gofresh/wiki/index.php/LC_00147 (en dan ‘start calculator’). Als het waterschap
bijvoorbeeld water anders kan verdelen en peilen kan opzetten, wie betaalt dat, wie profiteert (minder
droogteschade?) en wie ondervindt schade (bijvoorbeeld natschade)? Het resultaat van deze onderzoekstaak
moet een onderbouwing zijn van de economische haalbaarheid van innovatieve producten of klimaat
adaptieve aanpassingen in het weideproces waardoor het verdienmodel geborgd wordt.
Taak 3.4 Door middel van marktketenonderzoek wordt de haalbaarheid van innovatieve voedselproducten
verder verkend. Onderzocht zal worden wat de obstakels zijn in de productie keten waarop ondernemers
moeten inspelen wil de afzet van hun producten kans van slagen hebben. Hiernaast wordt er ook gekeken naar
de perceptie en acceptatie van eilandbewoners en toeristen wanneer Waterschap, boeren en andere partijen
(bijvoorbeeld ANV of vogelbescherming) tot natuur inclusief watergebruik en opslag overgaan.
Taak 3.5 Voortbouwend op de input uit alle eerdere taken onder WP3, wordt in het Living Lab samen met
bedrijven co-creatie gedaan om tot innovatieve en haalbare product- en diensten te komen. Bedrijven worden
praktisch ondersteund met handvatten die ze ieder kunnen door vertalen naar hun bedrijfsplan en
verdienmodel. Optioneel zouden hier alle afzetkanalen bij betrokken kunnen worden waardoor afstemming
tussen vraag en aanbod samen komt dat moet leiden tot nieuwe unieke producten en diensten. Bij diensten
kun je denken aan nieuwe zuivel- en gewasproducten onderscheidend door andere graskruiden of
zaadsamenstellingen die zouttolerant zijn. Bij diensten kun je denken aan ecosysteem ondersteunend
(bijvoorbeeld weidevogelbeheer, valoriseren van nutriënten in waterzuivering etc.) waar alternatieve
inkomstenstromen ontstaan
Taak 3.6 Circulariteit versterken door crossovers tussen sectoren. Op eilandschaal zijn er cross-overs te maken
door samenwerkingen tussen sectoren om kringlopen te sluiten. Denk aan landbouw, zeewierteelt/aquacultuur
en energieopwekking. Resultaat is een inventarisatie en inschatting van haalbaarheid van een aantal mogelijke
crossovers, gekoppeld aan draagkracht van eiland en Wadden ecosysteem, scenario’s voor
gebiedsontwikkeling en economische analyses.
Taak 3.7 Financieringsmodellen voor faciliteren van transitie. Hoe ziet een transitiepad naar circulaire en
klimaatrobuuste productie eruit? Oftewel, welke financieringsmodellen zijn denkbaar voor de investeringen
van ondernemers naar een natuurinclusieve en circulaire productie van voedsel (bijvoorbeeld
ecosysteemdiensten, zoals waterbuffering, bijdragen aan biodiversiteit, toerisme betrekken bij
gebiedsontwikkeling en vermarkting van lokale exclusieve producten etc.). In deze stap wordt aangegeven op
welke wijze dit kan worden gefaciliteerd door (PPS) investeringen en slim aanpassen van gemeentelijk en
provinciaal beleid, wettelijke kaders en regelgeving. Deze taak sluit aan bij het lectoraat transitie naar circulaire
landbouw van VHL.

Werkpakket 4. Modellering & Toekomstscenario’s
WP4
Modelleren en Toekomstscenario’s
Start-Eind
Q4 2021-Q2 2024
Werkpakketleider Deltares
Betrokken
WUR, Van Hall Larenstein
partners
Doelen
Opbouwen integraal beeld van de toestand nu en in de toekomst van het
water-, bodem-, gewassystemen met als doel te komen tot een
klimaatrobuust watersysteem met een duurzame economisch rendabele
landbouw in combinatie met hogere natuurwaarden en biodiversiteit
Taak 4.1
Opstellen grondwater- en oppervlaktewatermodel Terschelling
Taak 4.2
Opstellen en doorrekenen toekomstscenario’s watersysteem en
klimaatadaptieve landbouw Terschelling
Taak 4.3
Analyse watersysteem o.b.v. monitoring en modellering
Taak 4.4
Scenario’s voor opschaling naar een duurzaam en economische rendabel
Terschelling
Deliverables
D4.1
D4.2
D4.3
D4.4

Grondwatermodel Terschelling
Toekomstscenario’s watersysteem Terschelling met als eindproduct een
Eindrapportage water- & landbouwsysteem Terschelling
Scenario’s voor opschaling naar duurzaam en economisch rendabel
Terschelling

Taak 4.1 Opstellen grondwater- en oppervlaktewatermodel Terschelling
De resultaten van de watersysteemanalyse (WP1) en monitoringsresultaten (WP2) worden gebruikt voor het
opstellen van een grond- en oppervlaktewatermodellen op zowel eilandschaal als perceelschaal. Het
eilandmodel simuleert het gehele watersysteem van Terschelling zoals de ondergrondse grondwaterstromen,
grondwaterstanden, kwelfluxen, oppervlakteafvoer, zoetzout verdeling (o.a. dikte zoetwaterlenzen),
zoutconcentraties in ondergrond en oppervlaktewater en zoutvrachten in de polder. De perceelsmodellen zijn
bedoeld om meer inzicht te krijgen in de lokale effecten van de veldproeven van WP2.
Voor het opstellen van de modellen zal gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens en eerder opgestelde
modellen zoals bijvoorbeeld het grondwatermodel van Artesia voor het Cliwat-project. Omdat de zoet-zout
verdeling in de ondergrond een belangrijk onderdeel van het model vormt worden de resultaten van een
airborne-EM survey op Terschelling (kartering zoetzout verdeling ondergrond) uit het CLIWAT-project (Kok et
al., 2011) omgezet van weerstanden naar zout-concentraties.
Het eiland model wordt ingezet om het huidige grond- en oppervlaktewater systeem kwantitatief in beeld te
brengen waarbij naast grondwaterstanden, kwelstromen en fluxen ook inzichtelijk de watervraag (landbouw,
natuur, drinkwater) en het aanbod (zoetwatervoorraad, neerslag, verdamping) op elk moment in het jaar kan
worden berekend.
Taak 4.2 Opstellen en doorrekenen toekomstscenario’s watersysteem en klimaatadaptieve landbouw
Terschelling
Als volgende stap worden met deze modellen toekomstscenario’s (nu, 2050, 2100) van klimaatverandering en
zeespiegelstijging op water en productiviteit doorgerekend. Hiermee wordt inzichtelijk wat de consequenties
zijn van klimaatverandering op het regionale (eiland en polder) en lokale (perceel) beschikbaarheid en kwaliteit
van oppervlaktewater en grondwater. Hieruit volgen de belemmeringen (en kansen) vanuit de
klimaatverandering en de randvoorwaarden die worden gesteld aan toekomstige voedselproductie en natuur,
wat input is voor de te ontwikkelen handelingsperspectieven (WP3).

Taak 4.3 Analyse watersysteem o.b.v. monitoring en modellering
Vervolgens worden de modellen ingezet om de herinrichting van het landschap en watersysteem door te
rekenen om te komen tot een optimaal klimaat robuust watersysteem Terschelling. Het model
instrumentarium vervult een dashboard functie waarmee aan verschillende knoppen van het watersysteem
kan worden gedraaid en waarmee de consequenties inzichtelijk in beeld worden gebracht. Samen met de
stakeholders kan gedurende workshops verschillende handelingsperspectieven en inrichtingen van het
landschap (bijv. verandering landgebruik: zilte teelten, droogte- en natresistente gewassen) en ingrepen
watersysteem (peilverhoging, vasthouden, bergen, etc.) worden doorgerekend. De gekwantificeerde
veranderingen van het watersysteem worden door vertaald met modellen/ tools naar economische
consequenties en verdienmodellen en verandering biodiversiteit. Met behulp van de modellen zullen ook de
effecten van de veldproeven (WP2) worden doorgerekend en deze worden opgeschaald naar eilandschaal.

Figuur. De samenhang van het grond -en oppervlaktewatersysteem (van duin naar polders) en alle invloeden op
het watersysteem dat we met de modellen proberen te simuleren. Het geeft aan welke watersysteemknoppen
je kan draaien (model als dashboard functie). (bron Deltares).
Taak 4.4 Scenario’s voor opschaling naar duurzaam en economische rendabel Terschelling
In deze taak worden de resultaten van voorgaande analyses gecombineerd met resultaten uit WP1-WP3 om te
komen tot sociaal-economische scenario’s voor Terschelling in 2030 en 2050. Deze scenario’s laten zien wat de
mogelijkheden zijn om de resultaten uit de proeven op te schalen en daarmee bij te dragen aan
klimaatadaptatie en duurzame economische ontwikkeling op Terschelling. Er zijn vier stappen nodig om de
impact van de innovaties voor toekomstige waterbeheer, natuur en productiviteit op het eiland te kunnen
bepalen (zie onderstaande figuur).

Figuur. Aanpak tot ontwikkelen en analyseren van economische scenario's en relatie met
werkpakketten.
1) nulmeting
De analyse start met een inventarisatie van huidig gebruik land en water in Terschelling, en de knelpunten die
nu ervaren worden. In deze “nulmeting” wordt inzichtelijk gemaakt hoe land momenteel gebruik worden op
Terschelling, met een focus op de oppervlaktes per gebruiksfunctie. Dit wordt gekoppeld aan economische
databases als Agrimatie en CBS om een beeld te krijgen van socio-economische situatie. De verkregen data
wordt ruimtelijk-expliciet gemaakt en gepresenteerd op GIS kaarten. We gebruiken het Global-Detector model
om de ruimtelijke randvoorwaarden, impacts en trade-offs inzichtelijk te maken
2) Verzamelen van input uit de proeven (WP2)
De proeven nemen een centrale plek in het voorstel in, en leveren de benodigde resultaten voor het opstellen
van scenario’s voor Terschelling in 2030 en 2050. Uit de proeven komt informatie over de opbrengsten en de
toevoegde waarde, maar ook over de geografische en fysieke randvoorwaarden die bepalen of de geteste
innovaties daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Daarbij moet gedacht worden aan o.a.
waterpeil en saliniteit.
3) Toekomstscenario’s
Onder leiding van WUR stellen experts en stakeholders in het Living Lab vervolgens een lange-termijn scenario
op voor Terschelling, gebaseerd op de autonome ontwikkeling van bevolking en watergebruik, van
klimaatverandering, stijging van de waterspiegel. Het doel van deze exercitie is te bepalen hoe de geschiktheid
van land voor diverse functies in de komende decennia zal veranderen. Iteratief wordt op deze manier
gedurende het project een klimaatrobuust watersysteem met een duurzame economisch rendabele landbouw
in combinatie met hogere natuurwaarden en biodiversiteit zichtbaar.
4) Synthese en analyse op basis van de Global Detector methodiek
De GlobalDetector tool (https://www.wur.nl/en/Publication-details.htm?publicationId=publication-way353333353634) wordt gebruikt om inzichtelijk te maken welke innovaties op Terschelling waar realiseerbaar
zijn, en waar het spanningsveld tussen verschillende gebruikersfuncties en innovaties zit. Global Detector is een
op GIS gebaseerde tool waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke gebieden geschikt zijn voor welke functies, op
basis van door experts aangeleverde ruimtelijke en fysische randvoorwaarden (bv waterpeil, saliniteit, afstand

tot weg). Zo wordt ruimtelijk expliciet gemaakt welke gebruiksfuncties en gewassen waar op het eiland
gerealiseerd kunnen worden.
Anders dan de naam van de tool doet vermoeden is het mogelijk op een lager schaalniveau analysis uit te
voeren. Indien bestaande data sets niet de juiste resolutie hebben kan handmatig data ingevoerd worden.
Onderstaande figuur geeft een illustratie van de toepassing van Global Detector – in dit geval toegepast op
koffieproductie in West-Afrika.
De sociaal-economische impact van de toekomstscenario’s wordt geanalyseerd. Deze analyse wordt
gevisualiseerd en met de stakeholders besproken om tot een aantal scenario’s te komen: voor 2050 en voor
2030.

Figuur: Illustratie van Global Detector: potentieel voor koffieproductie in West Afrika.

Werkpakket 5. Projectmanagement
WP5
Projectmanagement
Start-Eind
Q2 2021-Q4 2024
Werkpakketleider Van Hall Larenstein
Betrokken
Van Hall Larenstein
partners
Alle partners
Doelen
Algemeen projectmanagement (organisatie, administratie en review
deliverables)
Taak 5.1
Uitvoeren van dit projectplan volgens afspraken met bedrijfsleven en TKI en
toetsen van deliverables voor oplevering op kwaliteit.
Taak 5.2
Uitvoeren van jaarrapportages, eindrapportage en eventueel
mutatieformulieren voor TKI en overige financiers
Taak 5.3
Informeren van stuurgroep en bijsturen project op basis van commentaar van
stuurgroep
Taak 5.4
Organiseren project voortgang en –evaluatie besprekingen met
projectpartners
Taak 5.5
Zorgdragen voor project administratie en (online) archivering
Deliverables
D5.1
Jaarrapportage 2021 aan TKI en overige financiers conform format
D5.2
Jaarrapportage 2022 aan TKI en overige financiers conform format
D5.3
Jaarrapportage 2023 aan TKI en overige financiers conform format
D5.4
Eindrapportage en communicatie van hele project aan TKI en overige
financiers conform format en regelgeving staatssteun

D5.5

Alle Deliverables voor financiers en partners en publiek online beschikbaar
maken en beschikbaarheid borgen

Werkpakket 5 betreft algemeen projectmanagement waaronder organisatie, informeren, administratie en
review van deliverables. Het werkpakket ziet toe op het naleven van het projectplan en het opstellen van jaaren eindrapportages t.b.v. subsidieverstrekking.

2.
Planning en Beslismomenten
De duur van het project is 4 jaar. Aan het begin van het project vinden verschillende activiteiten plaats in WP1,
gericht op nulmetingen en -analyses (socio-economisch, water/bodemsysteem) en de gedetailleerde opzet van
veldproeven en meetplan. Verder wordt in deze fase gewerkt aan het opstellen van een Landschapsbiografie
en Waterplan. Na het detailleren van de proeven en regelen van vergunningen, worden tegen het einde van
het eerste projectjaar de drie proeven gestart. Zo moet bij proef 1 (gras) het perceel ingezaaid worden met
verschillende grasrassen en –kruidenmengsels en kan pas vanaf het jaar daarna worden gestart met
monitoring. De proeven lopen tot het einde van het project, al zullen resultaten al eerder beschikbaar zijn en
worden gebruikt in de modellen en handelingsperspectieven. Monitoring vindt gedurende het hele project
plaats zodat langjarige meetreeksen worden gevormd. Na de nulmeting systeemanalyse van het
water/bodemsysteem in de eerste fase van het project, wordt gestart met het opstellen van een grond- en
oppervlaktewater model van Terschelling. Vanaf het 2e projectjaar wordt dit model gebruikt voor het
doorrekenen van toekomstscenario’s voor het water/bodemsysteem op basis van klimaatscenario’s.
Gedurende het project worden de modellen gebruikt voor het interpreteren van monitoring. In het laatste jaar
van het project worden de modellen ingezet voor de opschaling van maatregelen en handelingsperspectieven.
Vanaf het 3e projectjaar start op opstellen van de handelingsperspectieven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van de gegevens uit de eerste fase van het project (nulmetingen, landschapsbiografie, waterplan) en de
resultaten van monitoring en modelleren (o.a. toekomstscenario’s). Het opstellen van de
handelingsperspectieven start met sociaal-economische en marktanalyses, gevolgd door bedrijfseconomische
analyses (verdienmodellen) en marktketenonderzoek. In het laatste jaar van het project wordt gefocust op cocreatie met bedrijven (innovaties), het versterken van circulariteit en het opstellen van financieringsmodellen.
In de laatste fase van het project wordt binnen het Living Lab alle opgedane kennis gebundeld, en gewerkt aan
het opschalen en vertalen van de resultaten naar breed toepasbare adviezen voor handelingsperspectieven
klimaatadaptatie in kustgebieden. Samenwerking en communicatie binnen het Living Lab vindt gedurende het
hele project plaats.
Een gedetailleerd tijdspad is weergeven in onderstaande tabel. Start maand is nu Q4 van 2021

2021

WP1: Living Lab en communicatie

Q1
x

2022
Q2
x

T1.1 Integrale systeemanalyse

Q3
x

Q4
x

1

1

Q1
x

2023
Q2
x

Q3
x

Q4
x

1

1

Q1
x

2024
Q2
x

Q3
x

Q4
x

1

Q1
x

Eventuele beslismomenten (GO/NO GO), milestones en producten
Q2
x

Q3
x

Q4
x

1

1

1

2

2

2

T1.3 Socio-economische nulmeting

3

3

3

Integrale analyse water-, bodem- en landbouw en socioeconomisch systeem volgens Ostrom
Rapportages Bouwstenen Waterplan Terschelling en
inbedding in beleidsvoornemens en evaluatie
Rapportage Socio-economische nulmeting

T1.4 Landschapsbiografie opstellen

4

4

4

Rapportage Landschapsbiografie Terschelling

6

6

2

T1.2 Waterplan opstellen

T1.5 Detaillering veldproeven en meetplan

5

5

T1.6 Faciliteiten voor disseminatie en onderzoek

6

6

T1.7 Communicatie- en disseminatieplan en hieruit volgende
activiteiten
T1.8 Participatie van alle organisaties in “Living lab” in
halfjaarlijkse bijeenkomsten
T1.9 Opschaling kennis en inzichten uit project

8

T1.10 Transitiepad naar circulaire en klimaat robuuste
landbouw itereren en evalueren (ABCD Roadmap)
T1.11 Advisering partijen over beleid en governance van
adaptatie

10

Gedetailleerd proevenplan en meetplan

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

10

1

x

x

1

1

T2.2 Proef 1 met productiviteit van meer zout- en droogte
tolerante grasrassen en –gras-kruidenmengsel
T2.3 Proef 2 Waterbeheer, productiviteit en biodiversiteit
T2.4 Proef 3 Zilte smaak: door middel van zilte teelten in
verzilte volle grond unieke niche producten creëren met
marktpotentie
T2.5. Monitoren en evalueren van de veldproeven
WP3: Handelingsperspectieven en verdienmodellen

2

9

WP2: Proeven

T2.1 Activiteitenplan, vergunningen en mobilisatie

2

2

x

10

x

x

10

x

x

10

x

x

9

10

x

10

11

11

11

x

x

x

11

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

x

x

x

x

x

x

x

x

Milestone: Benutten/Realiseren van benodigde fysieke
faciliteiten
Milestone: Online en fysieke aanwezigheid van project
Milestone: eerste studenten voor project actief.
Milestone: eerste bezoekers rondgeleid bij proeven
Milestone: Eerste bijeenkomst LL
Go No Go: COVID-situatie
Advies handelingsperspectieven en opschaling
Waddeneilanden (voor overheden en LTOABT)
LL -proces en rapportage met partners over mogelijkheden
die de proeven opleveren om transitie te realiseren
Rapportage en bijeenkomsten met partners over concrete
veranderingen die nodig zijn om transitie te realiseren
Milestone: monitoring netwerk actief
GO-NO GO : vergunningen op tijd verkregen
Milestone: inzaaien proefveld
Milestone: aanpassen waterbeheer door aanleg
infrastructuur
Milestone: inzaaien zilte gewassen vervalt in PPS

Meetrapporten per proef, afsluitende rapportage met
toetsing aan doelen en hypothesen

T3.1 Scoping van sociaal-economische analyse

1

T3.2 Economie en markt analyse

2

T3.3 Bedrijfseconomische analyse (verdienmodellen)

2
3

T3.4 Marktketenonderzoek (acceptatie en motieven)

3
4

T3.5 Co-creatie met bedrijven: product- en diensteninnovatie

Potentieelstudie verdienmodellen, inclusief
financieringsmodellen
Marktketenonderzoek en consumentenacceptatie zilte
producten
Infographic Innovatie Producten en diensten

4
5

T3.6 Circulariteit versterken door crossovers tussen sectoren

6

T3.7 Financieringsmodellen voor faciliteren van transitie
WP4 Modellering & Toekomstscenario’s

x

x

x

T4.1 Opstellen grondwater- en oppervlaktewatermodel
Terschelling
T4.2 Opstellen en doorrekenen toekomstscenario’s
watersysteem en prductiviteit klimaatadaptieve landbouw
Terschelling
T4.3 Analyse watersysteem o.b.v. monitoring en modellering

1

1

1

T4.4 Ruimtelijke scenario’s voor opschaling naar een
economische rendabele landbouw
WP 5 Projectmanagement

Infographic Kansen voor Circulariteit
7

2

x

x

x

x

x

x

x
Grondwatermodel Terschelling

2

Dashboard en rapport Toekomstscenario’s watersysteem
Terschelling
3

x

x

7

x

x

3

x

x

x

x

x

3

3

4

4

x

x

x

x

Samenwerkingsovereenkomst en funding

T5.1 Uitvoeren van dit projectplan volgens afspraken met
bedrijfsleven en TKI en toetsen van deliverables voor
oplevering op kwaliteit.
T5.2 Uitvoeren van jaarrapportages, eindrapportage en
eventueel mutatieformulieren voor TKI en overige financiers
T5.3 Informeren van stuurgroep en bijsturen project op basis
van commentaar van stuurgroep
T5.4 Organiseren project voortgang en –evaluatie
besprekingen met projectpartners
T5.5 Zorgdragen voor projectadministratie en (online)
archivering

1

1

1

1

1

1

2

1

5

1

5

5

1

1

5

1

3
4

5

5

5

1

2

3
4

5

1

2

3
4

5

1

2

3

5

1

5

Eindrapportage water- & landbouwsysteem in tijden van
klimaatverandering Terschelling
Kaarten en infographics Scenario’s voor opschaling naar
duurzaam en economisch rendabel Terschelling
GO-NO GO ondertekening samenwerkingsovereenkomst door
alle partijen en akkoord over beschikbare en benodigde
financiering
Benoemen stuurgroep en projectteam
Opzetten projectbureau en online project-agenda
Jaarrapportages
Eindrapportage en communicatie van hele project aan TKI en
overige financiers conform format en regelgeving staatssteun
Milestone: eerste bijeenkomst met stuurgroep

4
5

5

5

5

Alle Deliverables voor financiers en partners en publiek online
beschikbaar maken en beschikbaarheid borgen

Bijlage 3: overzicht van alle deelnemende partners en contactpersonen
Naam partner 1
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Stichting Deltares
41146461
Postbus 177, 2600 MH
Delft
Vince Kaandorp
Vince.Kaandorp@deltares.nl

Naam partner 2
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Stichting Wageningen Research, Wageningen Economic Research
09098104

Naam partner 3
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Hogeschool Van Hall - Larenstein
01087061
Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden
Leeuwarden
Rik Eweg
rik.eweg@hvhl.nl

Naam partner 4
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

ABT Terschelling
J.D. Kuipers, Eesweg 2, 8896KH
Hoorn, Terschelling
Jodie Kuipers
Jd.kuipers@kpnmail.com

Naam partner 5
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

DLF BV
16018887
Goessestraatweg 17b, 4421 AD
Kapelle
Hendrik Nagelhoud
Hendrik.nagelhoud@dlf.nl

Naam partner 6

Stichting De Zilte Smaak

KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

67816207
Tordelenweg 7, 8896 JK
Terschelling
Jacqueline Wijbenga
jacquelinewijbenga@kpnmail.nl

Naam partner 7

Klimaatwerk BV

KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats

67816207
Rijnbandijk 5, 4024 BM
Eck en Wiel

Postbus 9101, 6700 HB Wageningen

Wageningen
Geert Hoekstra
Geert.hoekstra@wur.nl

Contactpersoon
e-mailadres

Pier Vellinga
Pier.vellinga@gmail.com

Naam partner 8
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Agrarische Natuur Vereniging Waddenvogels
55505198
Oosterlaan 18, 9161 AC
Hollum
Piet IJnsen
vangameland@gmail.com

Naam partner 9
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Wetterskip Fryslân
01174741
Postbus 36, 8900 AA
Leeuwarden
Hielke Hijlkema
Hhijlkema@wetterskipfryslan.nl

Naam partner 10
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Staatsbosbeheer
30263544
Postbus 2, 3800 AA
Amersfoort
Joeri Lamers
j.lamers@staatsbosbeheer.nl

Naam partner 11
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Gemeente Terschelling
01177508
Postbus 14, 8880 AA
West-Terschelling
Joost Hellevoort
gemeente@terschelling.nl

Naam partner 12
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (Vogelbescherming
Nederland)
40530150
Postbus 925, 3700 AX
Zeist
Bernard de Jong
Bernard.dejong@vogelbescherming.nl

Naam partner 13
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Vitens N.V.
05069581
Postbus 1205, 8001 BE
Zwolle
Teke Hettinga
Teke.Hettinga@vitens.nl

Naam partner 14
KvK nr.
Postadres en postcode

Melkveehouderij G.C. Cupido
81149400
Lies 46, 8895KT

Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Lies
Gerard Cupido
g.cupido@LIVE.NL

Naam partner 15
KvK nr.
Postadres en postcode
Plaats
Contactpersoon
e-mailadres

Vereniging van Recreatie ondernemingen Terschelling (TCV)
Noordlandweg 6, 8891 HP
Midsland

Jort Bonne
jbonne09@kpnmail.nl

Bijlage 4: Kostenbegroting en financiering
Tabel 1. Samenvatting kosten en financiering (deze tabel kopiëren naar de hoofdtekst)
In deze tabel vult u bij kosten de totalen in van tabel 2a (kosten kennisinstellingen) en tabel 2b (kosten overige
projectpartners). Bij financiering vult u de totalen in van tabel 3 (in kind bijdrage projectpartners) en tabel 4 (cash bijdrage
projectpartners). Tot slot vult u de gevraagde bijdrage in (uitgesplitst in WR-capaciteit en PPS-toeslag).

Kosten
kosten kennisinstellingen (uit tabel 2a)
Kosten overige projectpartners (uit tabel 2b)

Totaal kosten

2021
110
129

2022

2023
in k €
150
145
131
129

2024 totaal
110
124

515
511

238,5 280,5 273,5 233,5 1026

Financiering
Cofinanciering
In kind bijdrage private partners (uit tabel 3a)
In kind bijdrage overige partners (uit tabel 3b)
Cash bijdrage private partners (uit tabel 4a)
Cash bijdrage overige partners (uit tabel 4b)
Totaal cofinanciering

2021
36
14
20
61
131

2022
40
12
20
61
133

2023
38
12
20
61
131

2024 totaal
38
152
12
50
20
80
61
244
131
526

Gevraagde publieke bijdrage
gevraagde WR capaciteit (inzet WUR)
gevraagde PPS toeslag (inzet Deltares, TKI Deltatechnologie)
Totaal gevraagde publieke bijdrage

2021
62,5
62,5
125

2022
62,5
62,5
125

2023
62,5
62,5
125

2024 totaal
62,5
250
62,5
250
125
500

256

258

256

256 1026

Totaal financiering

Tabel 2a. Projectkosten kennisinstellingen
Kosten in k€ EXCLUSIEF BTW

Projectkosten

2021

2022

2023

2024 Totaal

in k €
naam kennisinstelling

functie personeel fte

Stichting Deltares
Stichting Wageningen
Research, Wageningen
Economic Research

60,0

75,0

70,0

60,0

50,0

75,0

75,0

50,0

265,0
250,0
0,0

TOTAAL PERSONEEL:

110,0

150,0

145,0

110,0

515,0

Materiële kosten en diensten door derden:
naam kennisinstelling

`
0,0
0,0

TOTAAL MATERIEEL:

0

0

0

0

0,0

Investeringen in apparatuur en afschrijvingen:
Naam kennisinstellling
0
0
0
TOTAAL INVESTERING:

0

0

0

0

0

Overige kosten, reiskosten e.d.
Naam kennisinstellling

0
0,0
0,0
0,0

TOTAAL OVERIG:
KOSTEN TOTAAL (excl.
BTW):

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,0

150,0

145,0

110,0

515,0

Tabel 2b. Projectkosten overige consortiumleden (geen kennisinstellingen)
Kosten in k€ EXCLUSIEF BTW
Projectkosten

2021

2022

2023

2024

47,0

48,0

47,0

47,0

7,5
4
5

7,5
5
5

7,5
5
5

7,5
5
5

2,5

2,5

2,5

2,5

Tota
al

Personele kosten:
naam partner

Hogeschool Van Hall Larenstein
Agrarisch Belang
Terschelling

DLF BV
Staatsbosbeheer
Melkveehouderij G.C. Cu
pido

functie
personeel

ft
e
189
30
19
20
10

Stichting De Zilte Smaak
Klimaatwerk BV
Vitens N.V.
Gemeente Terschelling

3,0
1,0
3
7

6
7,5

Recreatie Terschelling

Wetterskip Fryslan

3,0
2,0
4

7

TOTAAL PERSONEEL:

3,0
1,0
4
6

7,5
6

3,0
1,0
4

6

5
15
25

6
7,5

12

7,5

30
25

6

95

97

95

95

30,0

30,0

30,0

25,0

380

Materiële kosten en diensten door derden:
naam partner

`

Hogeschool Van Hall Larenstein

115
0

DLF BV

3

3

3

12

3

0
0
TOTAAL MATERIEEL:

33

33

33

28

127

Investeringen in apparatuur en afschrijvingen:
naam partner
0
0
0
TOTAAL INVESTERING:

0

0

0

0

0

Overige kosten, reiskosten e.d.
naam partner

DLF BV

4

1

1

1

1

4
0
0

TOTAAL OVERIG:
KOSTEN TOTAAL (excl.
BTW):

1

1

1

1

4

129

131

129

124

511

Tabel 3. Specificatie in-kind financiering consortium
Indien er sprake is van een in kind bijdrage van consortiumleden, geef dan in onderstaande tabel aan welke
partijen welke inzet gaan plegen. In tabel 3a. gaat het om de in kind bijdrage van private partners (incl. private
kennisinstellingen), in tabel 3b om de in kind bijdrage van de overige consortiumleden (publieke partijen, incl.
publieke onderzoeks- en onderwijsinstellingen).
In kind
bijdrage in
de
projectkoste
n

Kosten in k€ EXCLUSIEF BTW
2021

2022

2023

2024

7,5
4,0
5,0

7,5
5,0
5,0

7,5
5,0
5,0

7,5
5,0
5,0

1,0
3,0
1,0
7,5
3,0

2,0
3,0
2,0
7,5
4,0

1,0
3,0
1,0
7,5
4,0

1,0
3,0
1,0
7,5
4,0

32

36

34

34

Tota
al

In kind bijdrage personele kosten
naam
partner

functie
personeel

ft
e

Agrarisch Belang Terschelling
DLF BV
Staatsbosbeheer
Melkveehouderij G.C. Cupido
Stichting De Zilte Smaak
Klimaatwerk BV
Recreatie Terschelling
Vitens N.V.
TOTAAL
PERSONEEL:

30
19
20
5
12
5
30
15
136

In kind bijdrage materiele kosten
naam
partner

DLF BV

`

3

3

3

12

3

TOTAAL
MATERIEEL:

3

3

3

3

12

In kind bijdrage investeringen
naam
partner
0
0
0
TOTAAL
INVESTERIN
G:

0

0

0

0

0

In kind bijdrage overige kosten
naam
partner

DLF BV

4

1

1

1

1

4
0
0

TOTAAL
OVERIG:
KOSTEN
TOTAAL
(excl. BTW):

1

1

1

1

4

36

40

38

38

152

Tabel 4. Specificatie in cash bijdragen consortium
Geef in onderstaande tabel weer welke cash bijdragen door welke partners worden betaald. In tabel 4a. gaat
het om de cash bijdrage van private partners, in tabel 4b om de cash bijdrage van de overige consortiumleden
(publieke partijen).

Naam Partner

MKB

Waarde in cash bijdrage (k€)

2021

2022

2023

2024

Totaal
0

Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Vogels
(Vogelbescherming Nederland)

NEE

Recreatie Terschelling
Agrarisch Belang Terschelling

JA

Agrarische Natuur Vereniging

JA

5
5
5
5

JA

TOTAAL excl. BTW

Naam Partner

20

MKB

NEE
NEE
NEE

5
5
5
5

5
5
5
5

20

20

20

20
20
20
20
80

Waarde in cash bijdrage (k€)

2021

Gemeente Terschelling
Wetterskip Fryslan
Provinsje Fryslan

5
5
5
5

2022

7
12,0
42

2023

6
12,0
43

2024

6
13,0
42

6
13,0
42

Totaal
25
50
169
0

TOTAAL excl. BTW

61

61

61

61

244

