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MANAGEMENT SAMENVATTING 

In kustgebieden staat, door klimaatverandering, de beschikbaarheid van voldoende zoet water van 
goede kwaliteit onder druk,. Door veranderende neerslagpatronen, hogere temperaturen en 
toenemende verdamping nemen watertekorten toe wat leidt tot een afnemende beschikbaarheid 
van zoet water en toenemende verzilting. Het grondwaterpeil daalt, het landschap verdroogt, de 
productiviteit van de landbouw en de de drinkwatervoorziening staan onder druk en als laatste maar 
niet minder belangrijk, de kwaliteit van de natuur neemt af. Op een eiland als Terschelling is dit in 
extreme mate het geval door de gelimiteerde waterbronnen en gelimiteerde wateraanvoer van 
elders. In tegenstelling tot veel plekken op het vaste land is het niet mogelijk om de polders  door te 
spoelen met extern water om droogte en verzilting tegen te gaan. Het watervraagstuk op het eiland 
Terschelling verbindt bewoners en toeristen, recreatievoorzieningen en landbouwers, drinkwater en 
natuurgebieden. In het poldergebied is verdroging en verzilting een steeds frequenter verschijnsel 
met negatieve impact op natuur en landbouwproductie. Het weidelandschap dat wordt onderhouden 
door melkveehouders is van belang voor weidevogels en de lokale economie. Klimaatverandering  
maakt  het ontwikkelen van integrale handelingsperspectieven voor toekomstbestendig en 
zelfvoorzienend waterbeheer op het eiland noodzakelijk, met als doel beschikbaarheid van 
voldoende zoet water voor alle functies en gebruikers.  

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. Dit project legt via 
actieve kennisdeling een verbinding met de vraagstukken die op de andere Waddeneilanden 
worden aangepakt om een efficiënte benutting van investeringen te realiseren. De verziltings-
problematiek in de eilandpolder is typisch voor verziltende polders met melkveehouderij die in veel 
kuststreken voorkomen.  Dit Waddenfondsproject sluit aan op het PPS project 
“Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling”, waarin kennis over de werking 
van het watersysteem wordt gerealiseerd en waarin in een Living Lab setting wordt toegewerkt naar 
een integraal waterplan. Dit project sluit hierop aan met proeven, demonstraties en faciliteiten die 
noodzakelijk zijn om kennis om te zetten in daadwerkelijke maatregelen in relatie tot slim beheer 
van zoetwater en omgaan met verzilting. 

 Belangrijke impacts en producten van dit project zijn: 

1) Maatregelen in het watermanagement door aanleg van infrastructuur in het poldergebied van 
Terschelling en tussen de duinen en de polder gericht op verbetering van zoetwaterbeschikbaarheid 
in duinen en polder met meerwaarde voor biodiversiteit (Resultaatgebied 1) 

2) Een proefgebied voor onderzoeken naar de robuustheid van nieuwe (biologische) grassoorten en 
gras-kruiden mengsels tegen verdroging en verzilting, (Resultaatgebied 2) 

3) De Aanleg van een proefgebied voor zilte teelten met culinaire waarden, nieuwe producten, 
marktontwikkeling en bedrijvigheid op verzilte gronden die nu niet productief zijn (Resultaatgebied 
3).   
 
4) Kennisdeling, handelingsperspectieven en verdienmodellen voor implementatie van concrete 
maatregelen voor duurzaam waterbeheer i.r.t toekomstbestendige melkveehouderij op het eiland  
(Resultaatgebied 4) 

5) Onderzoekfaciliteiten, demonstratieplekken, website en materialen om kennisdeling te stimuleren. 
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1.  PROJECTINFORMATIE  

Probleemanalyse 

Klimaatverandering maat dat met name in kustgebieden de beschikbaarheid van voldoende zoet 
water van goede kwaliteit onder druk staat. Door veranderende neerslagpatronen, hogere 
temperaturen en toenemende verdamping nemen watertekorten toe, wat leidt tot een afnemende 
beschikbaarheid van zoet water en toenemende verzilting. Het grondwaterpeil daalt, het landschap 
verdroogt, de productiviteit van de landbouw en de drinkwatervoorziening staan onder druk en als 
laatste maar niet minder belangrijk, de kwaliteit van de natuur neemt af. Op een eiland zoals 
Terschelling is dit in extreme mate het geval, door de gelimiteerde waterbronnen en gelimiteerde 
wateraanvoer van elders. Hierdoor is de noodzaak hoog voor het ontwikkelen van integrale 
handelingsperspectieven en het beproeven van maatregelen op weg naar toekomstbestendig en 
zelfvoorzienend waterbeheer op het eiland, met als doel duurzame beschikbaarheid van zoet water 
van goede kwaliteit voor alle functies en gebruikers. 

In de polder van Terschelling hebben boerenondernemers problemen met de grasproductie op hun 
land. Door boeren en natuurorganisaties wordt een afname van de weidevogelstand waargenomen 
en wordt toenemende verzilting en verdroging geconstateerd. Dit wordt gezien als bedreiging voor 
de instandhouding van bodem- en watergebonden gewas- en plantensoorten en daarmee voor de 
biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. De agrariërs (vnl. melkveehouderij) willen beter 
begrijpen wat de mogelijke oorzaken zijn van verminderde productiviteit van hun gewassen. 
Mogelijk is de reden een toenemende verzilting door meer droogte en hogere temperaturen in de 
zomer, waarbij klimaatverandering steeds sterker een rol speelt. Waterbeschikbaarheid is in 
toenemende mate beperkt door toenemende verdamping en meer langdurige droge perioden, maar 
ook wateroverlast door zware buien neemt toe.  

Drinkwater wordt voor 60% aangevoerd op het eiland. Klimaatverandering bedreigt, door 
toenemende verzilting, door zeespiegelstijging en droogte, de (grond)waterwinning door 
drinkwaterbedrijven, terwijl de drinkwatervraag toeneemt. Duingebieden verdrogen door hoge 
verdamping en snelle afvoer van water. Natuurwaarden in de duinen en in de polder staan door 
deze bedreigingen en de verminderde kwaliteit van water ook onder druk.  

Onder druk van klimaatverandering en de verwachting dat de effecten daarvan (droogte, verzilting, 
bedreiging zoetwaterbeschikbaarheid) toenemen, voelen veel partijen de  urgentie om deze 
ingewikkelde problematiek in samenhang en op de juiste schaal aan te pakken. 

Dit project vult een niche in het huidige palet van onderzoeken door de focus op uitwerken en 
implementeren maatregelen voor (1) toekomstbestendig  waterbeheer gericht op bestrijding van 
verdroging en verzilting en (2) adaptatie aan droogte en verzilting in een landschap met beperkte 
waterbeschikbaarheid, hoge natuurwaarde, vele gebruikers en hoge zilte druk vanuit de omringende 
zee. Het Boeren meten Water project is gefocust op meten van verzilting en werkt niet aan 
waterbeheer voor het bestrijden van verzilting. Het LIFE All4Biodiversity programma werkt aan 
maatregelen met focus op natuurwaarde en heeft bovendien nog maar een beperkte looptijd tot en 
met december 2022). In verschillende grote programma's zoals Deltaprogramma Zoetwater worden 
al op regionale schaal maatregelen onderzocht die toenemende verdroging en verzilting moeten 
tegengaan. Hier ontbreken de eilanden nagenoeg volledig. Een grondige gebiedsanalyse om de 
samenwerking van bodem- en watersystemen volledig te begrijpen wordt wel beoogd maar 
ontbreekt tot op heden. Het KLIMAP-project (oa partners Deltares en WUR) onderzoekt 
vergelijkbare waterproblematiek, maar niet met betrekking tot verzilting en niet in de Noordelijke 
provincies of op de eilanden. KLIMAP levert wel relevante Proefboerderijen en de daaraan 
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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 (Programma Zoet op Zout, SPNA Munnekezijl op 
klei, voormalige Salt Farm Texel op zand). Op Texel wordt vooral verzilting in de akkerbouw en 
effect van drainagesystemen bestudeerd (Zoete Toekomst). Op de Friese eilanden is geen 
drainagesysteem in de graslanden aanwezig en wordt gezocht naar meer natuurlijke oplossingen. 
Dairy Campus Leeuwarden is gericht op melkveehouderij maar heeft verdroging en verzilting nog 
nauwelijks in het vizier. De studies in veenweidegebieden (Veenweideprogramma) focussen vooral 
op bodemdaling, waterbeheer, vernatting en de  relatie met uitstoot van broeikasgassen. 
LIFE4BIODIVERSITY en Regiodeal NIL werken op Schiermonnikoog aan reductie van de veestapel 
in relatie tot biodiversiteit, maar werken niet aan de waterbalans. Vanuit de natuurbeheerders wordt 
het hele eiland-duinenlandschap beschouwt als basis voor maatregelen. De koppeling van 
duinwaterbeheer en waterbeheer in de polder met relaties naar productiviteit van agrarische 
ondernemers en invloed op weidevogels wordt elders nog weinig uitgediept. Pas recent is de 
biodiversiteit van de bodem in relatie tot productie en verzilting onderwerp van toenemende studie. 
Ook hiervan is weinig  bekend op het eiland.  

Doelstelling(en) van het project  

Het watervraagstuk op het eiland verbindt de bewoners en toeristen in dorpen, natuurgebieden in 
de duinen, recreatievoorzieningen in de duinrand en landbouwers in de polder via drinkwater en via 
water benodigd voor de melkveehouderij en natuur met de waterbronnen onder de duinen.  

Als hoogste doel werken we in de duinrand en in de polder aan de ontwikkeling van 
maatregelpakketten die passen in een integrale visie op duurzaam waterbeheer en economisch en 
ecologisch verantwoorde handelingsperspectieven in een veranderend klimaat. Dit wordt 
ondersteund door grondige kennis van het eiland watersysteem, met het in oktober 2021 opgestarte 
PPS project “Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling” als fundament. Hierin 
is ook al de basis gelegd voor intensieve samenwerking met belanghebbenden in een Living Lab 
setting. Het project benut en versterkt de praktische kennis van de ondernemers in het gebied en 
sluit aan op reeds lopende projecten van partners (onder andere POP3 Boeren meten Water en 
LIFE ALL4Biodiversity) en versterkt fysieke faciliteiten op het eiland als basis voor het betrekken 
van bewoners, ondernemers, bezoekers, docenten en studenten.  

De hiervan afgeleide doelstelling is om door middel van veldproeven en demonstraties te komen tot 
concrete maatregelpakketten en handelingsperspectieven voor de voor de (agrarische) 
ondernemers, De maatregelen en perspectieven helpen de ondernemers  om meer circulair, natuur-
inclusief en klimaatrobuust te worden, door middel van het vergroten van de 
zoetwaterbeschikbaarheid en beheersing van verzilting in samenhang met het hele eiland- en 
polderwatersysteem en alle gebruikers. Implementatie van deze maatregelen wordt in gang gezet 
door demonstratieplekken (onder andere veldproeven maar ook waterwerken zoals stuwen en 
doorlaten) waar de innovatieve ideeën rondom adaptatie (aanpassen aan meer zout en droogte) en 
mitigatie (beter benutten van beperkt zoetwateraanbod) van verzilting worden toegepast en 
gedemonstreerd. 

Het derde doel van het project is om resultaten breed te benutten: (a) voor inbedding in onderwijs, 
(b) voor het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid en (c) voor (verkennen van de bruikbaarheid voor) 
klimaatadaptatie en -mitigatie maatregelen (handelingsperspectieven) in natuur- en productieve 
weidelandschappen op andere eilanden en in kustgebieden, nationaal en internationaal,  
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Projectbeschrijving 

Het project wordt ingebed in een overkoepelende Living Lab structuur als grondslag voor 
samenwerking tussen organisaties en projecten en die de thuisbasis vormt voor de integrale aanpak 
die wordt opgezet in het PPS project “Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw 
Terschelling”. In het Living Lab werken de samenwerkende partijen aan de transities m.b.t. 
toekomstbestendig waterbeheer via t vraagsturing en co-creatie. Duurzaamheid, natuurinclusiviteit 
en circulariteit zijn daarbijals belangrijke begrippen. In het Living Lab formuleren we gezamenlijk een 
visie, bespreken we de metingen, berekeningen en veldproeven en de maatregelen en werken we 
aan handelingsperspectieven en bewustwording.  

Het project is opgedeeld in 3 fasen:  

1) initiatiefase voor voorbereiding van veldproeven en demonstratieplekken en aansluiting bij 
lopende projecten en programma’s; 

2) implementatiefase door uitvoeren veldproeven en maatregelen; 

3) consolidatiefase door ontwikkelen van handelingsperspectieven en actieve kennisborging en -
deling binnen en buiten het eiland. 

Ad 1. Initialisatiefase, eerste helft 2022 

Op basis van, en samen met, lopende projecten wordt een toekomstbeeld ontwikkeld rond de 
landbouw en natuur in het weidelandschap in de polder dat passend is in het eilandsysteem, met 
als rode draad het langdurig garanderen van alle functies door middel van wateropslag, 
waterbesparing, -hergebruik en slimmere waterverdeling op het eiland, tussen de duinen en de 
polder en in de polder. Het eerder genoemde PPS project levert de systeemanalyse, 
klimaatscenario’s en de modelmatige analyse van effectiviteit van maatregelpakketten. We zijn van 
mening dat de koppeling van schalen, van het integrale eilandsysteem (ecologie en economie) tot 
het perceel (productie, natuur en economie) op een boerenbedrijf met water als rode draad, dit 
project uniek maakt in zijn aanpak en zijn bruikbaarheid voor andere plekken. Deze koppeling 
houden we dan ook goed in de gaten en werken we verder uit tijdens het project. 

In deze fase werken alle betrokken partijen aan detaillering van maatregelen voor klimaatadaptatie 
en -mitigatie als basis van monitoring, veldproeven en demonstratieplekken waar waterbeheer-
maatregelen worden getoond en toegelicht en starten we vergunningverlening op. We houden 
rekening met plannen van Boeren meten Water, het PPS project en ALL4Biodiversity en zorgen we 
dat het complete pakket langdurig wordt ondersteund. 

Ad 2. Implementatie, Veldproeven en demonstratieplekken, 2022 en daarna 

In deze fase worden in drie veldproeven maatregelen in het water-, bodem- en landbouwsysteem 
geïmplementeerd en onderzocht. De volgende proeven worden uitgevoerd:  

Resultaatgebied 1 Mitigatie watersysteem op polderschaal en perceelschaal. Verbetering 
zoetwaterbeschikbaarheid ter bestrijding van verdroging en verzilting door middel van slim gebruik 
van de ondergrond in de polder voor het vasthouden en opslaan van water op het eiland en door 
slimmer water verdelen (in de polder en tussen polder en duinen).  

Resultaatgebied 2 Adaptatie door aanpassen teelten en productie aan droge en verziltende 
omstandigheden. Minstens 2 hectare proefgebied met aanpassingen in teelten van grassen, klavers 
en kruiden waarbij de verzilting of zoetwater tekort onderdeel worden van de oplossing.  
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Resultaatgebied 3 Adaptatie door ontwikkeling van zilte teelten en verdienmodel. 0,5 hectare 

proefgebied voor verbeteren van voorspelbaarheid en opbrengst van de teelt van zilte gewassen op 

zilte gronden met verdere ontwikkeling van vooral (culinaire) niche markten en het verdienmodel 

hierachter.  

Ad 3. Consolidatiefase, 2025 en daarna 

Resultaatgebied 4: Kennisdelen, -borgen en faciliteren. De resultaten van het project worden actief 
gedeeld met nationale en regionale programma’s en overheden. In overleg met Provincies Noord-
Holland en Fryslân wordt initiatief genomen om de ervaringen opgedaan in dit project te benutten 
voor incidentele activiteiten/lopende projecten/nieuwe initiatieven op de overige Waddeneilanden. 
Dit wordt gesteund door communicatie, educatie, kennisdeling en -borging en de koppeling met 
andere projecten en eilanden middels een netwerk van projecten en platforms dat wordt 
aangesloten in het Living Lab van de het PPS project “Handelingsperspectief Klimaatadaptatie 
Landbouw Terschelling “. We vervlechten de projectactiviteiten met onderwijsopleidingen aan de 
Hogeschool Van Hall Larenstein en andere betrokken universiteiten met als doel om zovele mogelijk 
studenten op het eiland kennis te laten maken met landbouw en waterbeheervraagstukken. 
 

Projectorganisatie 

Resultaatgebied 5, Project management 

Projectleiding door VHL. Hogeschool Van Hall Larenstein benut haar expertise met 
probleemgericht en vraaggestuurd onderwijs en onderzoek in het groene en blauwe domein en 
heeft veel ervaring met de relevante netwerken en projectmanagement. Van Hall Larenstein trekt 
ook het  PPS project en coördineert de afstemming. Vanuit de vestiging Leeuwarden faciliteert de 
hogeschool met haar projectmanagers, lectoren en docent-onderzoekers het project, Terschelling is 
relatief dichtbij en populair bij studenten. De Hogeschool is penvoerder en verzorgt de 
administratieve afwikkeling en contacten met de financierende instellingen. Figuur 1 geeft overzicht 
van de projectorganisatie.  

Stuurgroep Vraagsturing en Visie. Deze stuurgroep krijgt een richtinggevende rol in het project en 
bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de overheden, kennisinstellingen en ondernemers. De 
stuurgroep bewaakt de balans tussen vraagsturing en noodzakelijke verdieping. Leden van de 
stuurgroep zijn benoemd uit de besturen van Agrarisch Belang Terschelling, Gemeente 
Terschelling, Provinsje Fryslân, Wetterskip, kennisinstituten en vertegenwoordigen de andere 
lopende projecten op het eiland. De stuurgroep stuurt  ook het gelijknamige PPS project aan. 

Beheer Overleggroep Terschelling.  Het kernteam rapporteert voortgang en discussiepunten aan 
de Beheer Overleggroep Terschelling (BOG). BOG levert input waar relevant. 

Project kernteam is verantwoordelijk voor het bewaken en sturen van de voortgang van de 
resultaatgebieden. Hetet kernteam overlegt  regelmatig (maandelijks) en treft elkaar fysiek op 
Terschelling voor periodieke (halfjaarlijkse) bijeenkomsten met de overige partners. Het kernteam 
wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van Deltares, VHL en een projectcoördinator op 
Terschelling. 

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.  
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Betrokken partijen zijn allen ook partners van het PPS project “Handelingsperspectief 
Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling”. Deze partijen zijn betrokken via het Living Lab van het 
PPS project, incl.  ondernemers en grondeigenaren. Al deze partijen  maken als zodanig deel uit 
alle activiteiten die in dit Waddenfonds project worden ontplooid. Naast deelname aan en inbreng in 
Living Lab bijeenkomsten worden de betrokken partijen halfjaarlijks door het kernteam geïnformeerd 
over de voortgang van het project. 

Overheden: 

• Provincie Fryslân.  

• Wetterskip  

• Gemeente Terschelling  

Overige  partijen  

• Zaadveredelingsbedrijf DLF 

• Vitens  

• Staatsbosbeheer  

• Agrarisch Belang Terschelling  

• Stichting de Zilte Smaak.  

• Vogelbescherming Nederland (VBN)  

• Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Waddenvogels  

• Recreatie Vereniging Terschelling  

• Acacia Water 

• LTO 

• WUR 

  

Figuur 1 Projectorganisatie 
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2.  PROJECTACTIVITEITEN 

 

2.1 Projectactiviteiten  

Het project bestaat uit vier resultaatgebieden die in drie fasen worden uitgevoerd. De 
resultaatgebieden komen samen in een Living Lab rond Klimaatadaptatie, waarin samen met de 
stakeholders in het gebied wordt gestart met visievorming, gebiedsverkenning, co-creatie van 
maatregelen (Fase 1) en waarin richting wordt gegeven aan de veldproeven en 
demonstratieplekken voor mitigatie en adaptatie (Fase 2, resultaatgebieden 1 en 2, zie 
projectbeschrijving, hoofdstuk 1Belangrijk is de verbinding te realiseren met de integrale en 
kwantitatieve watersysteembenadering voor drinkwater, natuur en landbouw op eiland-schaal welke 
in het PPS project wordt ontwikkeld. Gedurende het project worden resultaatgebieden 1 en 2 benut 
voor het ontwikkelen van economische en ecologische handelingsperspectieven en adviezen voor  
beleid (Fase 2, resultaatgebied 3). Tenslotte wordt in fase 3 van het project gewerkt aan de 
meerwaarde van de resultaten voor andere eilanden en gebieden en de borging van de kennis 
(Resultaatgebied 4). De projectleiding zorgt met kernteam (Resultaatgebied 5) voor de  voortgang, 
bewaking van deliverables en kwaliteit en de interactie met financiers en Stuurgroep. Figuur 2 geeft 
een overzicht van de projectstructuur. 

 

Figuur 2. Overzicht projectstructuur en fasering in de tijd 
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Fase 1 Initialisatie (2022, 6 maanden) 

Het project begint met het samenbrengen van bestaande data, opstellen van nulmetingen en het 
selecteren van te onderzoeken maatregelen in pilots. Dit wordt op inhoud en tijd afgestemd met het 
PPS project. We werken in deze fase aan vragen A, B, C, E, J, L (Bijlage 1). We ronden dit af in de 
Consolidatiefase. De verschillende activiteiten zijn:  

• Taak 1.1 Uitvoeren van een grondige analyse van water-, bodemsysteem op basis van 
bestaande informatie (inclusief bestaande monitoring en data en modellen uit PPS en 
andere projecten), visievorming met focus op het eiland poldersysteem. 

• Taak 1.2 Opstellen van een historische, geografische en socio-economische analyse voor 
de polder van Terschelling 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. We bouwen voort op en detailleren de landschapsbiografie van het 
Waddengebied (Meindert Schroor, 2018 - Landschapsbiografie van het Waddengebied - 
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan, 2018, Uitgave in de serie 
Biografieën van de Nationale Parken in Nederland Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).  

• Taak 1.3 Continue stakeholderparticipatie, vraagsturing & governance (in samenwerking 
met het PPS project, Boeren meten Water, LIFE ALL4BIODIVERSITY). 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 de 
partijen  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 verzekert dat na het vierjarige project de voortgang niet stopt en verder wordt 
gewerkt aan de samen ontwikkelde doelstellingen. Waar relevant verbinding gelegd met 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL), de Friese landbouwagenda, het 
kenniscentrum Verzilting en het Waterplan voor Terschelling. 

• Taak 1.4 Co-creatie ten behoeve van maatregelen, detaillering van de veldproeven en 
demoplekken, opzetten van een meet/monitoringsplan in aanvulling op monitoring van 
Wetterskip en Basismonitoring Wadden, het opzetten/uitbreiden van meetnet en realiseren 
van eventueel benodigde vergunningen voor (pilots m.b.t.) resultaatgebieden 1, 2 en 3. 
 

Fase 2 Proeven en Demonstratieplekken (2022-2025, 42 maanden) 

Resultaatgebied 1. Mitigatie verzilting door verbeteren 
zoetwaterbeschikbaarheid  
Stakeholders: Wetterskip, ANV, ABT, Vogelbescherming, SBB, LTO.  

In dit resultaatgebied beantwoorden we vragen D, H, I uit Bijlage 1. 

Met de opzet en actieplan in taak 1.4 gedetailleerde veldproeven, worden de demonstratieplekken 
gedegen voorbereid samen met de partners en wordt de benodigde monitoring gerealiseerd.  

In dit Resultaatgebied worden de proeven uitgevoerd die inzicht vergroten in de mogelijkheden om 
zoet water uit de duinen beter te benutten, water te sparen in de polder, slim te verdelen in de 
polder als bestrijding en beheersing van verzilting,  en voor het handhaven van natuurwaarde. Dit 
werkpakket maakt maximaal gebruik van bestaande monitoring en breidt die uit. De monitoring 
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omvat het watersysteem, het landbouwsysteem, de gewasopbrengst, bodemkwaliteit, biodiversiteit, 
de broedgevallen en het fourageren van weidevogels: Het Resultaatgebied benut de 
rekenresultaten uit het PPS project en levert haar inzichten aan Resultaatgebied 4 en het Living Lab 
Klimaatadaptatie (met PPS partners). In dit Resultaatgebied wordt ook flink ingezet op koppeling 
van studenten en docenten aan de activiteiten onder leiding van lectoren en docent-onderzoekers 
van VHL. Het vastleggen en demonstreren van effecten van innovatieve maatregelen is een 
belangrijke voorwaarde voor opschaling van innovatieve technieken en maatregelen zowel in het 
Waddengebied als in vergelijkbare kustgebieden. 

De proeven en demonstraties en bijbehorende monitoring vinden plaats op verschillende 
schaalniveaus (zie bijlage 3 voor uitwerking in detail). 

a) water vasthouden en verdelen op eiland/polderschaal (Proef 1a) 

b) water vasthouden op bedrijfs/perceelschaal (Proef 1b) 

Resultaatgebied 2. Adaptatie door zout- en droogte tolerante 
grasrassen en gras-kruidenmengels 
Stakeholders: DLF, ABT, ANV, Cupido 

In dit resultaatgebied beantwoorden we vragen G en K uit Bijlage 1.  

Door klimaatverandering veranderen neerslagpatronen en de temperatuur: zomers worden droger 
en warmer, wat kan zorgen voor droogte- en zoutschade aan gewassen. Klimaatadaptatie door 
aanpassing naar meer zout- en droogte-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. De exacte vormgeving van de proef vindt plaats in overleg met een 
zaadveredelaar en de perceeleigenaren en -gebruikers en op basis van de metingen in de eerste 
fase van het project. In de initiatiefase wordt bekeken of ook biologische bedrijven willen aanhaken.  

Resultaatgebied 3. Inzetten op zilte teelten  
Stakeholders: Stichting de Zilte Smaak , Cupido, Provincie 

In dit resultaatgebied beantwoorden we vraag F uit Bijlage 1. 

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 behoud van inkomsten bij verdergaande 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. Opschaling van zilte gewassen naar zoute locaties op de rest van het 
eiland wordt hierdoor mogelijk.  
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In het Living Lab rond klimaatadaptatie (PPS project) wordt 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, instructies en 
verdienmodel die het economisch interessant maken om onproductieve verzilte percelen in gebruik 
te nemen voor zilte teelten. Activiteiten en resultaten van deze proef worden afgestemd en gedeeld 
met relevante Waddenfonds projecten, onder andere  "Waddengastronomie’ op de eilanden rond 
ontwikkelen en versterken van streekmerken en culinaire nichemarkten. 

Monitoren en evalueren van veldproeven per resultaatgebied 1-3 
De monitoring is essentieel voor het evalueren en in beeld brengen van resultaten 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 (PPS project 
Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling).  

Deze taak is integraal verbonden met de hierboven beschreven veldproeven. Middels aanvullende 
monitoring een integraal beeld van de toestand en trends van het water-, bodem-, nutriënten-, 
gewas- en natuursysteem opgesteld en worden de resultaten / effecten van de veldproeven 
intensief bemeten.  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. 
Samen met Acacia Water, LTO en ABT zetten we AQUAPINS meetsensoren in voor de analyse, die 
in de polder en in de duinrand worden geplaatst. We benutten als uitgangspunt de data van Vitens, 
Wetterskip en programma basismonitoring Wadden. 

Deze taak wordt in 2025 afgerond met een systematische evaluatie van de drie veldproeven. De 
hiervoor relevante criteria en indicatoren zijn geformuleerd in taak 1.4. In deze taak 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 alle 
betrokken en zijn van belang voor de opschaling van klimaatadaptieve maatregelen, op Terschelling 
en daarbuiten. De resultaten worden benut voor het onderbouwen van verdienmodellen voor 
nieuwe bedrijvigheid. Daarnaast verkennen we de bruikbaarheid voor klimaatadaptatie en -mitigatie 
maatregelen in natuur- en productieve weidelandschappen op andere eilanden en in kustgebieden, 
nationaal en internationaal in resultaatgebied 4. 

Zie bijlage 2 voor details. 

Fase 3 Consolidatiefase (2025-2026, 18 maanden) 

Resultaatgebied 4. Handelingsperspectieven, Kennisdelen en 
Faciliteren 
We werken in deze fase aan vragen A, B, C, E, J, L (Bijlage 1).  

Taak 4.1 Deze taak onderzoekt de enablers in governance en financiering die de transitie naar 
toekomstbestendige, klimaatadaptieve en natuurinclusieve landbouw (productiesystemen) 
faciliteren.  Het beantwoordt de vraag welke financieringsmodellen nodig en denkbaar zijn voor de 
transitie van agrarische ondernemers naar toekomstbestendige en natuurinclusieve 
bedrijfsmodellen. Door naast de productie van voedsel, bijvoorbeeld ook ecosysteemdiensten te 
verwaarden, door bij te dragen aan biodiversiteit, toerisme te betrekken en door het vermarkten van 
lokale exclusieve producten, etc.. In deze taak wordt geëvalueerd op welke wijze dit kan worden 
gefaciliteerd door publieke en/of private investeringen en slim aanpassen van gemeentelijk en 
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provinciaal beleid, wettelijke kaders en regelgeving. Deze taak sluit aan bij het lectoraat “Regionale 
transities naar kringlooplandbouw” van VHL. 

Taak 4.2 De resultaten van het project worden actief gedeeld met nationale en regionale 
programma’s en overheden buiten het eiland. De resultaten en onderliggende datasets worden 
volgens Europese datarichtlijnen (INSPIRE) opgeslagen en vindbaar gemaakt en aangeboden aan 
basismonitoring Wadden. Deze taak omvat ook publicatie online van de project informatie 
noodzakelijk voor de randvoorwaarden van LVV-art 31. 

Taak 4.3 Inbedden in onderwijs. In afstemming met VHL opleidingen worden de resultaten ingebed 
in modules en minoren van verschillende opleidingen, o.a. Milieukunde, Kust- en Zeemanagement, 
Dier en Veehouderij, Land- en Watermanagement, Management van de Leefomgeving. Tijdens de 
gehele uitvoering van het project worden studenten en docent-onderzoekers betrokken via stages, 
afstudeerprojecten en case-studies.  

Taak 4.4 Op het eiland worden samen met eiland partners faciliteiten voor onderzoekers en 
studenten gerealiseerd (o.a. verbeteren werkplekken in Landbouwschooltje Lies). In samenwerking 
met VHL, Gemeente en ABT wordt de mogelijkheden onderzocht in fase 1 van het project. Samen 
met de eilandpartners ontwikkelt het project een plek en disseminatie momenten voor bewoners en 
toeristen (in overleg met Gemeente Terschelling inrichting van een ruimte in West), mogelijk bij 
CNL. Deze taak omvat ook het ontwikkelen van communicatieplan en communicatiematerialen die 
hieraan bijdragen (samen met LTO). 

Taak 4.5 We schrijven bouwstenen voor het waterplan op basis van alle gerealiseerde resultaten. 
We ondersteunen de gemeente Terschelling met input voor de omgevingsvisie en sluiten met 
relevante outputs aan op de Friese landbouwagenda. De aansluiting met kenniscentrum Verzilting 
wordt in deze taak uitgewerkt. 

Resultaatgebied 5. Projectmanagement (2022-2026, 48 maanden) 
Resultaatgebied 5 betreft algemeen projectmanagement waaronder organisatie, informeren, 
administratie en review van deliverables. Het ziet toe op het naleven van het projectplan en het 
opstellen van jaar- en eindrapportages t.b.v. subsidieverstrekking. 

Taak 5.1: Het kernteam en werkgroepen per resultaatgebied worden ingesteld. Interne 
procesbewaking via bijeenkomsten met kernteam, bewaking van planning en kwaliteitscontrole van 
outputs van taken.  

Taak 5.2: De stuurgroep wordt benoemd externe proceszaken. De stuurgroep stuurt op koers en 
outcomes uit resultaatgebieden, met oog voor doelstelling van het project.  

Taak 5.3: Er worden jaarlijks rapportages opgesteld voor de financier en check op compliance met 
regelgeving. 

Taak 5.4: Adequate (financiële) projectadministratie en archivering van het projectdocumenten.  
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2.2 Projectresultaten/output van het project 

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, de toegepaste kennis 
van Van Hall Larenstein van duurzame melkveehouderij, natuur en verzilting. In aanvulling wordt het 
project nog met specialistische kennis van externe partijen versterkt. Vernieuwend is dat op zo’n 
relatief kleine schaal als het weidelandschap op Terschelling zoveel expertise en diverse partijen 
samen werken aan de opgave naar klimaatrobuuste landbouw.  

Het project is geformuleerd op basis van vraagsturing door marktpartijen (zie bijlage 1). Met name 
het economische en ecologische perspectief van toenemende verdroging en verzilting is aangekaart 
(door Vogelbescherming, ANV en ABT). Door inzetten op proeven in het gebied, zowel mitigatie 
door verbeteren van waterbeheer (samen met Wetterskip en ABT) en adaptatie door inzetten op 
meer robuuste grasrassen (samen met DLF, Cupido en ABT) en productie en vermarkting van 
zilte teelten (samen met De Zilte Smaak en Cupido) worden oplossingsrichtingen getest, en 
zichtbaar en vertaalbaar gemaakt naar lokale bedrijfsvoering en beleid. Door samen met het 
gelijknamige PPS project in te zetten op een Living Lab proces wordt met alle belanghebbenden 
(overheden, ondernemers, onderwijs en burgers) in de praktijk oplossingen voor 
transitievraagstukken verkend. Daarmee stimuleren we co-creatie en de learning community aanpak 
(samen met Gemeente Terschelling en Provinsje Fryslân). Door benutten en optimaliseren van 
fysieke faciliteiten (Landbouwschool, Centrum voor Natuur en Landschap) en 
communicatiekanalen (samen met LTO en Gemeente) kunnen we het Klimaatadaptatie Living Lab, 
de onderzoekers en proeven ondersteunen en leren partijen hoe klimaatbestendige aanpassingen 
in bedrijfsvoering of beleid kunnen worden toegepast. Tegelijk worden de ervaringen, verhalen en 
kennis gedeeld met de bewoners, bezoekers en studenten die kunnen ervaren wat de impact van 
toenemend zoetwatertekort door verdroging en verzilting inhoudt en welke oplossingen m.b.t. 
waterbeheer en grondgebruik kansrijk zijn.  

 
Belangrijke projectresultaten zijn de maatregelpakketten die in veldproeven voor klimaatadaptatie 
en mitigatie worden ontwikkeld. Belangrijk zijn ook de verbeterde monitoringscapaciteit op het eiland 
en de demonstratieplekken, voorzien van informatie over projectdoelen, aanpak, monitoring en 
uitkomsten voor de bewoners en toeristen. 

 
Op het eiland en daarbuiten wordt vanaf de start aansluiting van additionele netwerken gezocht 
(Beheer Overleg Groep Terschelling, Landbouwcollectieven en -organisaties, Circulair Fryslân, 
Programma Rijke Waddenzee, Landbouwdeal en Green Deal Natuurinclusieve Landbouw 
Onderwijs, Waddenacademie, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw, INTERREG SALFAR, EU 
Life All4Biodiversity, Programma Zoet op Zout, Boeren meten Water, Kenniscentrum Verzilting). Er 
wordt dus ook met de betrokken partijen nadrukkelijk gekeken hoe zowel de natuur-inclusieve 
voedselproductie als de biodiversiteit in een economisch krachtige gemeenschap versterkt kunnen 
worden. Er wordt gewerkt aan versterking van uitwisseling van kennis en knowhow tussen het 
eiland en de rest van de Waddengebied en daarbuiten in de vorm van bijeenkomsten op de 
eilanden en regionale en nationale symposia die aansluiten op de nationale klimaatadaptatie 
programma’s met gelijksoortige uitdagingen rond watertekort, natuur- en weidelandschappen en 
verzilting. 
Deliverables 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de deliverables welke het project concreet oplevert, 
waarbij ook aangegeven is welke vorm deze deliverables krijgen. 
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Deliverable Vorm Resultaatgebied Fase 

De waterbeheer proef in het watersysteem van de 
polder van Terschelling die inzicht geeft in de 
mogelijkheid om zoet water vast te houden met 
meerwaarde voor productie, biodiversiteit en 
weidevogels in het bijzonder. 

Een veldproef op polderschaal. 1 (DEL) 2 

De waterbeheer proef op perceelschaal 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. 

Veldproef op perceelschaal.  1 (DEL) 2 

De grassen- en kruidenmengsels proef geeft 
inzicht in de mogelijkheid om meer robuuste 
productiviteit te leveren in verziltende weilanden. 

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

 

2 (VHL) 2 

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 veldproef op schaal van 0,5 hectare. 
Deze proef geeft antwoorden op vragen 
gesteld door Zilte Smaak, LTO, provincie.   

 

  

3 (VHL) 2+3 

De proeven geven inzicht op welke wijze transitie 
naar duurzame productie kan worden gefaciliteerd 
door publieke en/of private  investeringen en slim 
aanpassen van gemeentelijk en provinciaal 
beleid, wettelijke kaders en regelgeving 

Een advies over opheffen van blokkades 
in beleid en financiering 

4 (VHL) 3 

Inrichting demoplekken Een aantal proeven wordt toegankelijk 
gemaakt voor publiek en wordt voorzien 
van fysiek en online 
communicatiemateriaal  

1+2+3 (VHL) 2+3 

Inbedding in onderwijs Inbedden de activiteiten in cursussen en 
minoren van VHL onderwijsgroepen 
KZM, LWM, Milieukunde, veeteelt, 
akkerbouw, … 

4 (VHL) 1+2+3 

Bewustwording bij publiek en de kennisdeling 
door versterken en benutten van eigen faciliteiten 
op het eiland. In West-Terschelling, mogelijk 
Centrum voor Cultuur en Landschap, en tijdens 
Springtij worden materialen, resultaten en 
verhalen getoond en verteld. In het 
Landbouwschooltje te Lies worden 
onderzoekfaciliteiten ingericht.    

Faciliteiten, communicatie materialen en 
bijeenkomsten. Doelgroep bewoners, 
bezoekers, onderzoekers, studenten,  
vraagsteller op het eiland en daarbuiten 

 

 

 

4 (VHL) 3 

Historische analyse eilandpolder Rapportage met interviews en 
visualisaties 

Inceptiefase 

 

1 

Website voor delen van project resultaten In samenspraak met partner Deltares, en 
partijen op het eiland. Faciliteren van 
voorwaarden van staatssteunregeling 
LVV art 31 

Inceptiefase 1 
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2.3 De te verwachten effecten/outcome 

 
In dit kennisproject wordt de basis gelegd voor de transitie naar klimaatbestendige duurzame 
landbouw op Terschelling in een brede maatschappelijke context: het toekomstbestendig maken 
van de landbouweconomie, in synergie met biodiversiteit en toerisme. De kennis die wordt 
ontwikkeld in dit project draagt vooral bij aan hoofddoel C van het Waddenfonds (duurzame 
economische ontwikkeling waddengebied) maar indirect ook op de andere doelen, gericht op 
natuur- en landschapswaarden, wegnemen van bedreigingen en het ontwikkelen van een duurzame 
kennishuishouding. Binnen hoofddoel C (duurzame economische ontwikkeling), draagt de kennis 
die in het project wordt ontwikkeld vooral bij aan de specifieke doelen van Duurzame landbouw: 

• Slim omgaan met zoetwater (Resultaatgebied 1) 

• Zorgvuldig bodembeheer (innovatieve projecten wisselteelten, bodemvruchtbaarheid 
(resultaatgebied 1, 2 en 3) 

• inpassing van zouttolerante gewassen en/of zilte teelten (Resultaatgebied 2 en 3) 

• Versterken nichemarkten waddenproducten (resultaatgebied 3 en 4) 

 
In het project wordt kennis ontwikkeld waarmee de zoetwatervoorziening ten behoeve van 
landbouw, natuur en drinkwater toekomstbestendig en klimaatrobuust kan worden gemaakt. De 
uiteindelijke effecten zijn veelzijdig: 
Technisch  

• Verbeterde stuurbaarheid van zoetwater door aanleg van waterinfrastructuur in het 
poldergebied 

• Verbeterde monitoring van zoetwater en -beschikbaarheid door sensoring en monitoring 

• Verbeterde productiviteit van weidegebieden in de polders door slimmer sparen en verdelen 
van water 

• Verbeterde mengsels van grassen en kruiden: mengsels die beter bestand zijn tegen 
drogere en meer zilte condities. 

• Verbeterd inkomensperspectief door verdienmodel marginale landbouwgronden met het 
oog op klimaatverandering.   

• Verbeterde habitat voor weidevogels en verbeterde biodiversiteit door vergroting 
zoetwaterbeschikbaarhied, ook in droge seizoenen. 

• Vergroting van de landschaps-en natuurwaarden en daarmee een belangrijk bijdrage aan 
behoud van toeristische attractie.  

 

De inhoud van het project en de aanpak en methoden zijn gericht op het creëren van impact, op het 

eiland en daarbuiten:  

• De Living Lab aanpak is gebaseerd op co-creatie en stimuleert betrokkenheid van de lokale 
gemeenschap bij transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie. Voor verbetering van 
technologische, economische en ecologische situatie is draagvlak van de lokale 
gemeenschap nodig. De kracht van de gemeenschap wordt versterkt door ontwikkelingen 
van nieuwe verdienmodellen.  

 

• Het project ontwikkeld en versterkt 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. 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 
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disseminatie van kennis en onderwijs. Door inzet van regionaal en nationaal werkende 
instellingen zoals LTO (werkgroepen, kenniskringen), de Hogeschool (via onderwijs) is er 
versterking van uitwisseling van kennis en knowhow 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. 

 

• De kennis die in dit project wordt ontwikkeld kan (ook na dit project) breder worden uitgerold 
op het vasteland en de overige Waddeneilanden. De onderstaande figuur toont aan dat 
toenemende risico op verzilting op het vasteland zowel akkerbouw als graslanden gaat 
treffen. Hiermee is de kennis en palet van oplossingen die in dit project worden verzameld 
van groot belang en aanvullend op projecten zoals Zoet op Zout. 

 

 
 
De kennis die in dit project wordt ontwikkeld wordt in de praktijk gebracht en geborgd door lange 
termijn regionale en nationale initiatieven waarbij de consortium partijen zijn aangesloten. 
Deltares  
Op het gebied van de zoetwatervoorziening in een brakke of zoute omgeving zijn er verschillende 
innovatieve ideeën ontwikkeld gericht op het vasthouden en beter benutten van zoet water op zowel 
gebiedsschaal als perceelschaal. Denk aan ondergrondse waterberging en het scheiden van zoet- 
en zoutwater, door gebruik van stuwtjes en inrichten van ‘Waterakkers’. Om deze innovaties verder 
te ontwikkelen en op te schalen is het nodig om in een praktijksetting in proeven en pilots kennis en 
ervaring op te doen, en op deze manier te stijgen op de Technology Readiness Level (TRL)-ladder. 
Door in dit project de potentie en voordelen van waterkundige-technieken en innovaties zowel 
binnen het vakgebied als aan gebruikers aan te tonen, wordt toepassing op grotere schaal in het 
Waddengebied mogelijk. Het project levert kennis en handvatten voor de inrichting van een 
duurzaam watersysteem op perceels- en eilandschaal. 
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Versnellen van transitie 

Via VHL en 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-lectoraten Duurzame 
watersystemen, Duurzaam bodembeheer en Regionale transities naar kringlooplandbouw, en 
verschillende onderwijsdomeinen van VHL is er een sterke verbinding met onderwijs en 
praktijkgericht onderzoek. Er 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 en het 
Kenniscentrum Verzilting (in oprichting). De kennis en ervaring die in het project over 
klimaatadaptatie in een eiland-setting wordt ontwikkeld is toepasbaar op andere eilanden nationaal, 
maar biedt ook kansen internationaal zoals bijvoorbeeld op zandige Small Island Developing States 
(SIDS).  

 

2.4 Planning van de projectactiviteiten 

De duur van het project is 4 jaar. In de initiatiefase van het project (fase 1) vinden verschillende 
activiteiten plaats in, gericht op nulmetingen en -analyses (historisch, geografisch, socio-
economisch, water/bodemsysteem) en de gedetailleerde opzet van veldproeven en meetplan met 
focus op de polder. Na het detailleren van de proeven en regelen van vergunningen, worden tegen 
het einde van het eerste projectjaar de drie proeven gestart (fase 2) Deze lopen tot het einde van 
het project, al zullen resultaten al eerder beschikbaar zijn en worden gebruikt voor 
handelingsperspectieven en advisering van ondernemers en beleidsmakers in de consolidatiefase 
(fase 3). Monitoring vindt gedurende het hele project plaats zodat langjarige meetreeksen worden 
gevormd. Gedurende het project worden modellen gebruikt voor het interpreteren van monitoring.  

Vanaf het 3e projectjaar start het uitwerken 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 sociaaleconomische 
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 alle binnen het Living Lab 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 en wordt gefaciliteerd door het PPS project, 
en in afstemming met andere op het eiland lopende programma's. Onderstaande tabel geeft een 
globaal overzicht van de planning. In de bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht van taken, 
deliverables en milestones opgenomen.   

Tabel. Overzicht fasen, beslismomenten en milestones 

 2022 2023 2024 

 

2025 2026 Eventuele beslismomenten (GO/NO GO), milestones  

Initialisatiefase X     Go-No Go beschikbaarheid voldoende veldlocaties 

Milestone: Eerste gezamenlijke bijeenkomst LL ism PPS 

Milestone: website online. 
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Go No Go: COVID-situatie 

Fase 2 Veldproeven 
en 
demonstratieplekken:  

 X X X  Milestone: aanpassen waterbeheer door aanleg 
infrastructuur & inrichten proefperceel 

Go-No Go: beschikbaarheid vergunningen 

Milestone: inzaaien / inrichten proefvelden en 
demoplekken 

Fase 3 
Consolidatiefase 
(2025-2026) 

   X X Milestone: Organisatie van bijeenkomsten en webinars 
over het project voor regionale en nationale 
belangstellenden 

Milestone advies aan overheden over beleid en 
financiering 

Milestone: advies verdienmodellen en ruimtelijk adaptatie 
voor ondernemers en collectieven 

Resultaatgebied 5 
Projectmanagement 

X X X X X Milestone: eerste bijeenkomst met stuurgroep 

 

2.5 Omgevingseffecten  

De in 2.3 beschreven outcomes leiden tot meerdere omgevingseffecten. De activiteiten hebben tot 
doel de toekomstbestendigheid van de waterhuishouding en landbouw op Terschelling te 
versterken, in de context van de grote uitdagingen in klimaatverandering en verzilting. 

De Living Lab aanpak is gekozen om een belangrijk omgevingseffect te realiseren: het samen 
brengen van de verschillende partijen op het eiland die, met verschillende belangen, samen werken 
aan oplossingen, gericht op een toekomstbestendige landbouw, natuur en (drink)watervoorziening. 
Een belangrijk omgevingseffect, zeker in tijden van polarisatie, ligt in het versterken van begrip voor 
elkaars belangen en van de sociale structuur.  

Het project draagt bij aan het klimaatbestendig maken van Terschelling. Technische innovatie, beter 
begrip en beheer van het watersysteem komen samen in een klimaatbestendig waterbeheer om de 
bijzondere omgeving op en rond Terschelling te beschermen. 

Concrete aanbevelingen om verzilting tegen te gaan bieden agrariërs en beheerders een 
toekomstperspectief, met als uitgangspunt het omgaan met de huidige en toekomstige situatie. Dat 
vraagt om het aanpassen aan veranderingen in waterhuishouding en natuur voor het eiland, met 
spin-off naar de andere wadden-eilanden en vergelijkbare gebieden op het vasteland.  

Het project geeft concrete input aan de uitvoering van de Friese landbouwagenda (zie ook bijlage 4 
businesscase).  

 

2.6 Wijze van kennisverspreiding 

Het project wordt uitgevoerd als een hands-on Living Lab, waarin lokale belanghebbenden 
(overheid, ondernemers, onderwijs/kennisinstellingen en burgers/NGO’s gezamenlijk werken aan 
toekomstbestendige landbouw, natuur en beheer van zoetwater. Door middel van het Living Lab, 
veldproeven en demoplekken worden de resultaten van de proeven gedeeld met partners en 
kenniskringen en werkgroepen en publiek en wordt input opgehaald. Partners ANV, ABT, LTO en 
Staatsbosbeheer stellen hun structuur van kenniskringen en werkgroepen ter beschikking voor 
discussie met vraag-eigenaren, stakeholders en experts.  

baan_001
Highlight
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De gemeente Terschelling, recreatieondernemers en LTO spelen een belangrijke rol in 
bewustwording en kennisdeling door het versterken en benutten van eigen faciliteiten op het eiland. 
In het Centrum voor Cultuur en Landschap (West-Terschelling) of op een andere geschikte locatie 
(mogelijk de Tonnenloods) worden materialen, resultaten en verhalen getoond en verteld. Het 
Springtij evenement biedt mogelijkheden om de ontwikkelingen te presenteren en toe te lichten aan 
een groot (nationaal) publiek. In het communicatieplan (wat samen met LTO wordt opgesteld) 
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 na deze projectperiode, d.w.z. de periode van deze financiering. Toekomstige 
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 en duurzame inkomsten worden gegenereerd door de 
melkveehouders en zilte telers. 
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3. AANSLUITING BIJ DOELEN EN CRITERIA WADDENFONDS 

 
Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 sluit dit project primair aan bij het Waddenfonds hoofddoel “een 
duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied” in synergie met “het vergroten en 
versterken natuur- & landschapswaarden”. Binnen het WF Thema 7 Duurzame agrarische sector 
sluit het project aan bij twee themalijnen: Verzilting en ontwikkeling van zilte teelten en Slim omgaan 
met zoet water. De nadruk in dit project ligt bij het klimaatrobuuster maken van het waterbeheer 
door meer zoetwater vast te houden, zodanig dat de landbouw minder gevoelig wordt voor droge 
periodes en tevens minder gevoelig wordt voor verzilting. Via veldexperimenten (praktijkschaal) en 
modellering worden maatregelen en mogelijkheden om meer regenwater boven- en ondergronds 
vast te houden te houden onderzocht: de mogelijkheden en integratie in het landschap, en de 
effecten van deze maatregelen op de landbouw (waterstanden, draagkracht percelen, 
grasproductie), de natuur (bijv. kwelafhankelijke vegetatie) en de (verminderde) afhankelijkheid van 
drinkwateraanvoer vanaf de wal. Door het aanleggen van zoetwatervoorraden wordt de omgeving 
minder gevoelig voor verzilting. Daar waar toch verzilting of verdroging optreedt kunnen droogte- e/o 
zouttolerante grasrassen en gras-kruidenmengsels een uitkomst bieden, hier sluiten we aan bij het 
thema verzilting en ontwikkeling zilte teelten. Ook dit wordt in het project op veldschaal onderzocht: 
gekeken wordt hoe deze alternatieve teelten kunnen worden ingepast in. Ook worden niche 
producten uit zilte teelten ontwikkeld, inclusief een verdienmodel daarbij. De uitkomsten van de 
experimenten en modelsimulaties geven handvaten voor maatregelen waarmee minimaliseren van 
zowel nat- als droogteschade wordt geminimaliseerd, en waarmee tevens verzilting kan worden 
geminimaliseerd c.q. gecontroleerd. Dit past niet alleen goed bij de doelen van Waddenfonds maar 
ook uitstekend bij de Friese landbouwagenda. 
Indicatoren 

Bij het project zijn via ABT alle 10 melkveehouders van Terschelling betrokken, het totale oppervlak 
van hun percelen bedraagt ongeveer 1000 ha. Daarnaast zijn 2 ketenpartijen betrokken, te weten 
DLF en de Zilte Smaak, collectieven van ondernemers en LTO. Over 2 indicatoren 
(vervolginvesteringen en gecreëerde arbeidsplaatsen) kunnen nu nog geen harde uitspraken 
worden gedaan, omdat deze afhangen van de uitkomsten van dit kennisproject en de uitrol daarna 
(zie paragraaf 2.3). Toch kan met zekerheid worden gesteld dat dit project substantieel bijdraagt 
voor een toekomstbestendige zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie en dus aan een vitale 
landbouw, natuur en toerisme op de Waddeneilanden en daarbuiten. 
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4. BEGROTING EN FINANCIERING 

4.1 Begroting 

 

4.2 Financierings-/dekkingsplan 

De financiering van dit projectvoorstel is gebaseerd het uitgangspunt dat het project voldoet aan 
LVV artikel 31 en aanvullende cofinanciering van Provincie Fryslân. Hiernaast worden activiteiten 
van dit project uitgebreid met de inmiddels toegekende financiering voor het gelijknamige Topsector 
PPS project "Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling", waarbij de focus is 
gelegd op modellering en systeembegrip op eilandschaal en co-creatie via een Living Lab aanpak. 
Hierdoor ontstaat een synergie tussen PPS en Investeringskader Waddenfonds en een project met 
een totaal omzet van meer dan 2 miljoen euro. Van Hall Larenstein is door ruime ervaring met 
uitvoering PPS en Waddenfonds projecten en vestiging in Leeuwarden een logische partij om dit 
project te coördineren. 
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Tabel 1. Samenvatting kosten en financiering 

 

Hiernaast rekenen we nog een 13,900 euro als onvoorzien, dit wordt toegevoegd aan de 

bijdrage van Provincie Fryslân (totaal 125,000 euro).  
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5. RISICOANALYSE 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitvoeringsrisico’s van het project, met daarbij de 
gevolgen en beheersmaatregelen. Tijdens het project wordt door kernteam op vaste momenten de 
risico’s besproken en wordt in overleg met relevante partners gewerkt aan tijdige en adequate 
beheersing.  

 

Uitvoeringsrisico Gevolgen Beheersmaatregel 

Vergunningen worden niet 
tijdig verleend, bijvoorbeeld 
a.g.v. bezwaarprocedures.  

De uitvoering van pilot 
wordt vertraagd. 

Probleem signaleren en planning en scope 
aanpassen. 

De kosten van bepaalde 
activiteiten vallen hoger uit 
dan geraamd. 

De uitvoering van pilot 
wordt beperkt. 

Probleem signaleren en planning en scope 
aanpassen. 

De aanpassingen in de 
polder zijn negatief voor rode 
lijst soorten. 

De uitvoering van pilot 
wordt beperkt. 

Mogelijk probleem tijdig signaleren en planning 
en scope aanpassen (bijv. locatie van de proef). 

Tijdens de pilots zijn de 
weersomstandigheden 
afwijkend van ‘normaal’. 

De invloed van de 
maatregelen is kleiner of 
groter dan verwacht 

Door data analyse wordt getracht het effect te 
duiden. 

Tijdens de pilots doen zich 
technische problemen voor.  

De uitvoering van pilot 
wordt beïnvloedt. 

Door data analyse wordt getracht het effect te 
duiden. 

De betrokkenheid en/of het 
draagvlak van stakeholders is 
lager dan verwacht.  

Draagvlak van oplossingen 
is gering, mogelijkheden 
voor veldproeven worden 
beperkt. 

Door het brede netwerk van de 
partnerorganisatie lijkt de kans op het mislukken 
van de participatie erg klein. Alsnog wordt een 
actieve communicatiestrategie opgesteld om de 
doelen van de organisatie bij een breed publiek 
kenbaar te maken waardoor de draagkracht 
wordt vergroot. Het project heeft een lokale 
projectcoördinator die goed bekend is binnen de 
eiland gemeenschap. We benutten de BOG als 
platform waarin veel stakeholders 
vertegenwoordigt zijn. 

 

Na beëindiging van het 
project is de verankering 
beperkt.  

Opschaling van 
klimaatrobuust waterbeheer 
wordt beperkt. 

Mede door de living lab aanpak wordt intrinsiek 
gewerkt aan doorwerking. Er wordt veel 
aandacht besteed aan kenniscirculatie en 
duurzame betrokkenheid van stakeholders. 

Problemen met onderlinge 
coördinatie partners. 

Kwaliteit van 
projectuitvoering wordt 
negatief beïnvloed , 

Door overkoepelende kerngroep en teams per 
resultaatgebied is er een heldere coördinatie, in 
halfjaarlijkse bijeenkomsten worden inzichten  
gedeeld en kunnen onderlinge discussies tussen 
deelnemende organisaties worden opgelost. 
Kerngroep is beslissend in het proces en vraagt 
om advies bij stuurgroep 

Onvoldoende integratie 
onderwijs 

Doorwerking richting 
onderwijs is beperkt 

De aansluiting met de docenten/lectoren binnen 
de studierichtingen op VHL kan moeilijk verlopen 
door drukte vanuit concurrerende projecten en 
onderwijs activiteiten. Dit wordt gemitigeerd door 
actieve steun vanuit CvB en directie en actieve 
deelname van docenten, docent-onderzoekers 
en lectoren in het inbedden van het project in de 
volle breedte van de scholen. 
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Bijlagen: 

1. Overzicht onderzoeksvragen zoals geformuleerd door betrokken partijen 
2. Veldproeven en monitoring 
3. Tabel deliverables en planning 
4. Businesscase  
5. Begroting  
6. Bijlage staatssteun  
7. Getekende consortium agreement (VHL + Deltares) 
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Bijlage 1 Overzicht van onderzoekvragen zoals geformuleerd door betrokken 
partijen 

Betrokken publieke partijen worden halfjaarlijks door het kernteam bijgepraat over de voortgang van het 

project: 

A. 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?” 

B. Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid. Het 

Wetterskip beheert dijken, stuwen en gemalen op het eiland. Hielke Hielkema: “Welke 

aanpassingen in water-infrastruktuur werken mee aan verbetering van landbouw functies op het 

eiland?”  

C. 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): 

D. 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?” 

E. 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. Teke Hettinga: “Onze vraag is hoe 

de kwantitatieve onderbouwing van de waterbalans onder invloed van klimaatscenario’s 

eruit ziet. Wij delen onze informatie met het project”. 

F. 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?” 

G. DLF. Zaadveredelingsbedrijf DLF werkt aan de ontwikkeling en toepassing van droogte- en 

zout-tolerante 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 
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van melkveehouders. Hendrik Nagelhoud: “Hoe productief zijn onze grasrassen en 

kruidenmengsels in een daadwerkelijk verzilte omgeving? Wat is de impact van ganzen?”  

H. 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. De vraag is hoe een beter zoetwaterbeheer de habitat voor weidevogels 

kan stimuleren en we samen met lokale boeren en organisaties naar een win-win situatie 

kunnen streven. ” 

I. 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?” 

J. 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?” 

K. 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?’ 

L. 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.` 
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Bijlage 2 Veldproeven en monitoring 
chaal 

Veldproef Mitigatie verzilting door verbeteren zoetwaterbeschikbaarheid 

In deze proef wordt op polderschaal de waterverdeling in de polder onderzocht. Het huidige 
systeem wordt in kaart gebracht middels een systeemanalyse, metingen vanuit Boeren meten 
Water en aanvullende metingen zoals het in kaart brengen van zoete en zoute sloten middels 
routings. Op basis van de metingen en het grondwatermodel dat binnen het PPS project wordt 
ontwikkeld zullen verschillende maatregelen worden opgesteld, welke met het gebied (boeren, 
waterschap, natuurbeheerders) zullen worden besproken om tot een maatregelenpakket op 
polderschaal te komen. Veel agrariërs zouden de waterhuishouding 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 kan het peil beter worden afgestemd op de lokale wensen, kunnen ze zelf 
beslissen over het vasthouden van water en kan er sneller ingespeeld worden op droogte of 
neerslag. Daarnaast valt winst te behalen in de gradiënt van duinen naar polder (natuur naar 
landbouw), waar kansen liggen voor verhoging van de biodiversiteit (met name weidevogels). Er valt 
te denken aan maatregelen zoals stuwtjes, aanpassingen aan sloten of peilen, scheiden van zoet 
en zout en slim doorspoelen van de polder. Maatregelen worden samen met waterschap en boeren 
aangelegd en de effecten van de maatregelen zullen binnen het project worden gemonitord, 
participatief monitoren door de boeren is hier onderdeel van. De effecten voor wateropbrengst en 
grasproductie worden bepaald en metingen en het grondwatermodel worden gebruikt om inzicht te 
krijgen in de wateropbrengst van maatregelen.  

We sluiten aan bij verschillende trajecten op het eiland en daarbuiten zoals bijvoorbeeld Boeren 
Meten Water, een gebiedsproces rondom de Kooibosjes, inrichting van het watersysteem bij West 
en ervaringen vanuit Zoete Toekomst Texel.  

 

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). 
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Een groot deel van het regenwater dat in de winter valt, verdwijnt ongebruikt in de zee. Het 
vasthouden en 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 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 kan de zoetwaterbel in 
de diepte groeien. Aan het begin van het project wordt hiervoor vanuit de systeemanalyse en 
metingen een geschikte locatie voor gevonden. Voor dit perceel wordt een innovatief 
infiltratie/opslag systeem uitgewerkt, op basis van metingen en het grondwatermodel. Belangrijk 
doel hierbij is om de grondwaterstand in het perceel te verhogen, op deze manier wordt water 
vastgehouden en kan een zoetwaterlens in de diepte groeien. Dit kan bereikt worden door 
aanpassingen aan sloten, drainage of door het aanleggen van een waterakker. Vernatting van het 
perceel moet hierbij ook gunstig zijn voor weidevogels. Het systeem moet zo robuust en betaalbaar 
mogelijk zijn, zodat er een grote haalbaarheid van de opschaling is. Na aanleg zal het effect op 
grondwaterstanden en verzilting op het proefperceel worden gemonitord. 

 

Monitoren en evalueren van de veldproeven 

In taak 2.1 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 de initialisatiefase 
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. Samen met Acacia Water, LTO 
en ABT zetten we in analyse van de AQUAPINS meetsensoren die in de polder en in de duinrand 
worden geplaatst. 

Parameters waarop wordt gemonitord zijn bijvoorbeeld: 

• Watersysteem: oppervlaktewaterpeilen en fluxen, grondwaterstanden en stijghoogten, 
nutriënten, zoutgehalten (grond- en oppervlaktewater); 

• Landbouwsysteem: gewasopbrengst, organische stofgehalte 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 waterstromen 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, met focus op de eilandpolder?  

• Welke fysische, landbouwkundige en biologische trends zijn zichtbaar op de 
landbouwpercelen, hoe hangt dit samen met de ingrepen die zijn gedaan in de proeven?  
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De exacte gebieden die zullen worden gemonitord worden in de initialisatie fase 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 2025 afgerond door een systematische evaluatie van de drie veldproeven uit te 
voeren. De hiervoor relevante criteria en indicatoren zijn geformuleerd in taak 1.4. In deze taak 2.1 
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. We 
vergelijken dit met onderzoek dat op Schiermonnikoog en elders wordt uitgevoerd naar sluiten van 
kringlopen door benutten van (organische) stofstromen. 
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Bijlage 3 Tabel deliverables en planning 

 2022 2023 2024 

 

2025 2026 Eventuele beslismomenten 
(GO/NO GO), milestones en 
producten 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q12 Q34 Q1   

Initialisatiefase X X X X              

T1.1 Integrale systeemanalyse 
en visievorming met focus op 
de eilandpolder 

x x x          x x x  Integrale analyse water-, 
bodem- en landbouw en socio-
economisch systeem volgens 
Ostrom 

T1.2 Historische en 
geografische en socio-
economisch analyse met focus 
op de eilandpolder 

x x x              Rapportage  

T1.3 Stakeholderparticipatie & 
governance ism PPS, BmW en 
LIFE, verbinden met beleid en 
actieplannen met focus op de 
eilandpolder 

x  x  x  x  x  x  x  x  Milestone: Eerste gezamenlijke 
bijeenkomst LL 

Go No Go: COVID-situatie 

T1.4 Detaillering veldproeven, 
demoplekken en meetplan, 
activiteitenplan, mobilisatie 

 

x x x x             Gedetailleerd proevenplan en 
meetplan, monitoring netwerk 
actief  

Go-No Go beschikbaarheid 
voldoende veldlocaties 

 

Fase 2 Veldproeven en 
demonstratieplekken:  

    X X X X X X X X X X X   

Resultaatgebied 1  

Proef 1 a en b Waterbeheer, 
productiviteit en biodiversiteit 

    x x x x x x x x X x x  Milestone: aanpassen 
waterbeheer door aanleg 
infrastructuur & inrichten 
proefperceel 

Resultaatgebied 2  

Proef 2 met productiviteit van 
meer zout- en droogte tolerante 
grasrassen en –gras-
kruidenmengsel 

    x x x x x x x x X x x  Milestone: inzaaien proefveld 

Resultaatgebied 3  

Proef 3 Zilte smaak: door 
middel van zilte teelten in 
verzilte volle grond unieke niche 
producten creëren met 
marktpotentie 

    x x x x x x x x X x x  Milestone: inzaaien zilte 
gewassen 

T2.1. Monitoren en evalueren 
van de veldproeven 

   x x x x x x x x x X x x  Meetrapporten per proef, 
afsluitende rapportage met 
toetsing aan doelen en 
hypothesen 
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Fase 3 Consolidatiefase 
(2025-2026) 

          X X X X X   

Resultaatgebied 4: 
Handelingsperspectieven, 
Kennisdelen en faciliteren 

 

                 

Taak 4.1 Mogelijkheden voor 
Faciliteren van beleid en 
financiering  

           x x    Rapportage naar overheden 

en ondernemers 

Taak 4.2 Actief delen van 
kennis naar regio en nationaal 
niveau 

           x  x   Organisatie van bijeenkomsten 
en Webinars 

Taak 4.3 Inbedden in onderwijs  x x x x x x x x x x x x x x   

T4.4 Beschikbaar maken van 
faciliteiten en delen van kennis 
op het eiland 

          x  x  x  Inrichten expositie over 
klimaatadaptatie en 
waterbeheer 

T4.5 Bouwstenen voor 
Waterplan, omgevingsvisie en 
ander provinciaal beleid 

                Visualisaties en 
onderbouwende documenten 

Resultaatgebied 5 
Projectmanagement 

 x x x x x x x x x x x x x x   

T5.1 Uitvoeren van dit 
projectplan volgens afspraken 
en toetsen van deliverables 
voor oplevering op kwaliteit. 
Organiseren van bijeenkomsten 
met kernteam en teams per 
resultaatgebied 

 x x x x x x x x x x x x x x  Benoemen stuurgroep en 
kernteamteam 

Opzetten projectbureau en 
online project-agenda 

T5.2 Informeren van stuurgroep 
en bijsturen project op basis 
van commentaar van 
stuurgroep.  

  x  x  x  x  x  x x x  Milestone: eerste bijeenkomst 
met stuurgroep 

T5.3 Uitvoeren van 
jaarrapportages, eindrapportage 
en eventueel mutatieformulieren 
voor financiers 

    x    x    x  x  Jaarrapportages 

Eindrapportage en 
communicatie van hele project 
aan financiers conform format 
en regelgeving staatssteun 

T5.4 Zorgdragen voor 
projectadministratie en (online) 
archivering 

 x x x x x x x x x x x x x x  Alle Deliverables voor 
financiers en partners en 
publiek online beschikbaar 
maken en beschikbaarheid 
borgen 
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Bijlage 4 Businesscase  

 

  

Project legt basis voor klimaatbestendige landbouw 

In dit kennisproject is de basis gelegd voor de transitie naar klimaatbestendige landbouw op 
Terschelling in een brede maatschappelijke context: het toekomstbestendig maken van de 
landbouweconomie, in synergie met biodiversiteit en toerisme. Er is kennis ontwikkeld waarmee de 
zoetwatervoorziening ten behoeve van landbouw, natuur en drinkwater toekomstbestendig en 
klimaatrobuust kan worden gemaakt.  Er is kennis over van adaptatie aan verzilting door inzet op 
aanpassing van grasrassen en ontwikkelen van zilte teelten en hun lokale en regionale afzetmarkt. 
Op het eiland zijn veldproeven uitgevoerd en zijn demonstratieplekken ingericht. Onderzoekers en 
studenten gebruiken het eiland als vooraanstaand proefgebied. Om de bewoners en toeristen te 
betrekken is samen met Gemeente Terschelling een plek met beelden en verhalen in West-
Terschelling ingericht en wordt samen (recreatie/agrarische) ondernemers en terreinbeheerders de 
gedeelde visie en het verhaal over aanpak van klimaatadaptatie verteld.  Dit is de oogst van de 
Living Lab aanpak die is gekozen om een belangrijk omgevingseffect te realiseren: het 
samenbrengen van de diverse partijen actief op het eiland en, ondanks de verschillende belangen, 
het samen werken aan oplossing. Hierdoor is de, sociale structuur versterkt. Na afloop van het 
project is op basis van een beter begrip van het karakteristieke eiland watersysteem een pakket van 
technische innovaties, financieringsmaatregelen, bestuurlijke aanpassingen en verdienmodellen 
voor ondernemers gerealiseerd dat concrete aanbevelingen en handelingsperspectief biedt om 
leefbaarheid en economie in de waardevolle omgeving van Terschelling te handhaven.  

  

Kennisdisseminatie 

De kennis die binnen het project ontwikkeld is, is ingebed in de programma’s van de partners. 
Daarnaast zijn de resultaten van het project actief gedeeld met nationale, regionale programma’s en 
overheden. De ontwikkelde datasets en resultaten zijn volgens Europese data richtlijnen (INSPIRE) 
vindbaar. Ook wordt de kennis gedeeld met het netwerk van projecten en platforms dat gedurende 
de looptijd van het project is aangesloten bij het living lab. Zoals beschreven in het projectplan, zal 
de kennis na afloop van het project mogelijk ook uitgerold worden naar andere Waddeneilanden en 
streken die risico lopen op toenemende verzilting.  

 

Implementatie van advies en maatregelen 

Tijdens het project wordt aandacht besteed aan de implementeerbaarheid van advies en 
maatregelen, zodat ook na afloop van het project de stap naar toepassing in de praktijk realistisch 
is. Dit gebeurt o.a. op de volgende manieren: 

- Aangezien binnen dit project de technische innovatie onderzocht wordt binnen de sociale 
structuur en context (o.a. sociaal-economische nulmeting) van Terschelling wordt draagvlak 
gecreëerd om de voorgedragen oplossingen te implementeren. 

- Binnen de Living Lab aanpak worden de diverse partijen actief betrokken bij de ontwikkeling 

van mogelijke oplossingen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de oplossingen die in dit 
kennisproject ontwikkeld worden, de verschillende belangen van de belangrijkste 
stakeholders op Terschelling borgen. 
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- In dit project wordt door middel van veldproeven en demonstratie gekomen tot concrete 
aanbevelingen voor de (agrarische) ondernemers om meer klimaatrobuust, circulair, en 
natuur-inclusief te worden. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op technische innovaties, 
maar ook voorzien van een analyse van de handelingsperspectieven en verdienmodellen, 
waardoor het voor ondernemers interessant is om deze in praktijk te brengen bij een 
context van (toenemende) verzilting. 

- Aanvullend zijn in het living lab ook markt- en ketenpartijen betrokken, wat ervoor zorgt dat 
oplossingen die ontwikkeld worden naar de praktijk/markt kunnen worden gebracht. 

- Verder zijn ook overheidspartijen betrokken bij dit project, om het advies vanuit dit 
kennisproject mee te nemen in beleidskeuzes. 

- Er wordt in dit project specifiek rekening gehouden met hoe de gerealiseerde resultaten 
kunnen worden geïmplementeerd via publieke en/of private  investeringen en door het slim 
aanpassen van gemeentelijk en provinciaal beleid, wettelijke kaders en regelgeving. 

  

SWOT-analyse 
 

Om zicht te krijgen op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het project is 
onderstaande SWOT analyse uitgevoerd.  

  

Sterke punten 

- Samenwerking van een breed scala aan 
partijen op Terschelling 

- Medewerking van internationaal 
gerenommeerde kennisinstellingen  

- Medewerking van private partijen met 
unieke kennis en expertise 

- Lokale bevolking heeft uniek inzicht en 
kennis van waterhuishouding 

- Benutten van verbinding met 
onderwijsinstellingen 

- Co-creatie met business partners in 
living lab 

- Door medewerking agrarische 
organisaties directe aansluiting op de 
boeren 

Kansen 

- Ontwikkeling van natuur inclusieve 
landbouw 

- Nieuwe markten voor zilte gewassen 
- Aandacht en interesse voor binnenlands 

toerisme 
- Mogelijkheden voor opschaling 

ontwikkelde kennis richting soortgelijke 
gebieden en andere Waddeneilanden 

Zwakke punten 

- Eiland economie is afhankelijk van 
externe ontwikkelingen 

- Kleinschaligheid op Terschelling maakt 
het moeilijk economies of scale te 
realiseren 

- Terschelling heeft specifieke context 
(stakeholders) die niet 1-op-1 te 
kopiëren is naar andere gebieden. 

Bedreigingen 

- Betrekken van veel verschillende 
partijen zorgt voor vertraging in het 
proces doordat afstemming nodig is 

- Risico dat ondernemers tijdens de 
looptijd van het project afhaken 
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Om de bedreigingen die kunnen optreden tijdens de projectexploitatie te voorkomen, worden de 
volgende beheersmaatregelen getroffen (zie ook H5 van projectplan):  

- Opzetten van goede projectorganisatie (zie beschrijving projectplan), dit zorgt voor een 
stroomlijning van het proces waarbij samengewerkt wordt met verschillende partijen.  

- Project zet extra in op lokale betrokkenheid om ervoor te zorgen dat ondernemers niet 
tijdens de looptijd van het project afhaken (zie beschrijving projectplan). 

 

 

Exploitatie 

Fysieke investeringen 

In dit project worden op verschillende thema’s investeringen op het eiland gedaan:   

• Monitoring infrastructuur. De peilbuizen en andere monitoringapparaten zijn afgeschreven 
na einde project. Maar voor zover nog bruikbaar en nuttig wordt met grondeigenaren 
overlegd in hoeverre zij eventueel in samenwerking met Waterschap en VHL voor 
onderhoud kunnen blijven zorgdragen. Tijdens de loop van het project worden hier 
afspraken over gemaakt. 

• Waterbeheer: In samenwerking met Wetterskip en agrarische ondernemers wordt in het 
poldergebied gezocht naar oplossingen die peilbeheer in detail mogelijk maken. Aanleg van 
deze infrastructuur wordt afgestemd met Wetterskip en komt in beheer bij de 
grondeigenaren en indien van groter belang bij Wetterskip. Tijdens de loop van het project 
worden hier afspraken over gemaakt. 

• Demonstratieplekken: Op enkele plekken worden borden geplaatst tijden het project. In 
overleg met Gemeente en grondeigenaar worden deze borden na afloop van het project op 
een geschikt moment verwijderd. 

• Onderzoek-werkplek: Het schooltje van Lies wordt voorzien van verbeterde werkplekken 
voor onderzoekers. De investeringen komen ten goede aan de vereniging die het schooltje 
onderhoud en die voor toegankelijkheid na afloop van het project zal zorgdragen. 

• Bezoekers-faciliteit: In overleg met Gemeente wordt een ruimte ingericht waar het klimaat 
adaptatie verhaal van dit project en van het eiland wordt verteld. Dit is een tijdelijke 
tentoonstelling die in een bestaande ruimte te West-Terschelling wordt ingericht. In overleg 
met Gemeente wordt over toegankelijkheid na afloop van het project overlegd, in aansluiting 
op verdere klimaatadaptatie activiteiten op het eiland. 

 

Belangrijke impuls voor de ondernemers in de landbouw passen bij landbouwagenda 

Dit project heeft geleid tot inzicht in de hedendaagse en toekomstige productiewaarden van de 
eilandpolder. Samen met ondernemers zijn de kansen verkend en zijn en verdienmodellen 
uitgewerkt. Samen met de overheden zijn mogelijke financieringsmodellen en faciliterend beleid 
geformuleerd voor opschaling binnen en buiten het eiland. Op zoek naar een juiste balans hebben 
ondernemers inzicht in de ecologische diensten die klimaatadaptieve bedrijfsvoering levert. Deze 
verbreding leidt tot een aantrekkelijk landschap en een goed belegde boterham voor de boer. 
Hierdoor blijft de polder leefbaar en blijft het een motor van de (agrarische) economie. In ons 
adaptatie onderzoek onderbouwen we lokale zilte voedselproductie met een hoge toegevoegde 
waarde. We streven naar sterke lokale en korte ketens die zorgen voor een aanvullend of 
concurrerend verdienmodel voor agrarische ondernemers. Door nieuwe financieringsmodellen te 
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ontwikkelen worden agrarische ondernemers worden beloond voor het leveren van 
ecosysteemdiensten zoals waterbeheer, biodiversiteit en natuurontwikkeling.  

Dit project gaat de kennis en innovatie instellingen in Fryslân helpen om hun rol als hub te 
versterken. Het verdienvermogen voor nieuwe vormen van landbouw wordt meegenomen in kennis- 
en innovatieprogramma’s van de kenniscentra. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij 
Nationale en Europese programma’s. Het effectiever en efficiënter door latenstromen van 
onderzoek via praktijkproeven naar de sector krijgt in dit project nadruk. 

 

Belangrijke impuls voor het onderwijs 

Dit project zet in op ontwikkelen van sterk agrarisch vakmanschap, met aandacht voor 
natuurinclusieve en klimaatadaptieve onderwerpen in groen onderwijs en coaching van 
ondernemers.  

Het hoger onderwijs is in dit project sterk vertegenwoordigd door Van Hall Larenstein en de hiermee 
verbonden Centres of Expertise (CoE), namelijk het CoE Groen, CoE Delta Technology en het 
Centre of Expertise Water Technology (CEW). Hierdoor wordt een breed scala aan opleidingen 
aangesloten, en kan er beroep worden gedaan op praktijkgericht onderzoek in verschillende 
domeinen zoals landbouw, waterbeheer en klimaatadaptatie, biodiversiteit en agrobusiness. Binnen 
Hogeschool Van Hall Larenstein sluit het project aan bij verschillende curricula, o.a. Land- en 
Watermanagement, Milieukunde, Dier- en Veehouderij, Bedrijfskunde en Agribusiness, Bos- en 
Natuurbeheer. Verwacht wordt dat in de projectperiode van 4 jaar circa 120 studenten direct worden 
betrokken via afstuderen (20), stages (20) en cases in modulen (80). Daarnaast zal een veelvoud 
aan studenten worden bereikt via de vertaling van de projectresultaten in onderwijsmateriaal. 

De waarde van dit project voor het onderwijs is dat studenten in de praktijk worden geconfronteerd 
met de effecten van klimaatverandering op landbouw (economie), natuur (waarden) en de 
beschikbaarheid van zoetwater, onder meer voor de drinkwatervoorziening. Studenten, d.w.z. de 
boeren, beleidsmakers, adviseurs en ondernemers van morgen, zien met eigen ogen de effecten 
van klimaatverandering en zeespiegelstijging op landbouw, de natuur en (de toekomst voor) het 
toerisme, m.a.w. op toekomstperspectieven. Door inbreng van vraagstukken in het onderwijs (via 
stages en afstudeeropdrachten, en als casus in modules) werken studenten aan mitigerende en 
adaptieve maatregelen. De vraagstukken zijn multidisciplinair, en de antwoorden ook. Juist de vele 
aspecten die aan problemen en oplossingen zijn verbonden (natuur en techniek, economie en 
samenleving) maken dit project bij uitstek geschikt voor een Living Lab aanpak, d.w.z. dat 
oplossingen voor adaptatie en transitie gezamenlijk worden gezocht en getest door alle 
stakeholders. Ook deze vorm draagt (naast de inhoud) bij aan onderwijsvernieuwing. 
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Bijlage 5 Begroting (zie het format begroting)  

Zie separaat bijgeleverde Excel document. 
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Bijlage 6 Staatssteun analyse  

 
De gevraagde steun is verenigbaar met steunruimte die op grond van de MKB 
Landbouwvrijstellingsverordening (LVV, Verordening [EU] Nr. 702/2014 ) wordt geboden. In de LVV 
zijn categorieën steun vastgesteld die – onder voorwaarden en onder maximale bedragen en/of 
percentages – zijn vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding. 

 

Het project bevat drie leidende resultaatgebieden (veldproeven en demoplekken) die aansluiten op 

de LVV: 

• R1 Slim omgaan met zoet water in de polder    Artikel 31 

• R2 Droogte- en zoutresistende gras- en kruidenmengsels  Artikel 31 

• R3 Zilte productie en verwaarding     Artikel 31 

Resultaatgebieden 4 (kennisdisseminatie en handelingsperspectieven) en 5 (Projectmanagement) 
zijn aan deze leidende werkpakketten verbonden. 

 

Toepassing Art 31 LVV 

De leidende resultaatgebieden (1-3) passen met hun activiteiten binnen LVV artikel 31. Immers de 
activiteiten binnen deze werkpekketen zijn gericht op het doen van onderzoek en ontwikkeling naar 
mitigatie- en adaptatiestrategieën voor de verzilting van kustgebieden in relatie tot de primaire 
landbouw. Steun voor onderzoek en ontwikkeling wordt rechtstreeks verleend aan de organisatie 
voor onderzoek en kennisverspreiding, in onderhavig project Hogeschool Van Hall Larenstein te 
Leeuwarden en Stichting Deltares te Delft. De resultaten voortvloeiend uit de activiteiten voor 
onderzoek en ontwikkeling zijn van belang voor alle ondernemingen in de landbouwsectoren 
geadresseerd in dit project die geconfronteerd worden met klimaatverandering en (daardoor) 
verzilting van hun landbouwgrond. Voorts zullen deze resultaten op internet beschikbaar worden 
gesteld en publiekelijk toegankelijk blijven gedurende een termijn van vijf jaren vanaf de einddatum 
van het project.  

Op grond van de LVV is de geoorloofde steunruimte 100% van de in aanmerking komende kosten. 
De voor het Waddenfonds begrote kostensoorten voldoen aan de afbakening van in aanmerking 
komende kosten in artikel 31 LVV. Derhalve is de steunruimte voor de deelnemende projectpartners 
100% van hun TSK waarbij 90% subsidie van het Waddenfonds gecumuleerd kan worden met 
andere subsidies zoals is opgenomen in het financieringsoverzicht. 

 

Resultaatgebied 4 

Dit resultaatgebied met zijn projectactiviteiten is direct gelieerd aan de resultaten van de leidende 
resultaatgebieden (Proefvelden en demonstraties), immers zonder de projectresultaten kan er geen 
disseminatie plaatsvinden richting het publieke onderwijs en daarbuiten. Resultaatgebied 4 draagt  
direct bij aan de verspreiding van de projectresultaten en daarmee aan versterking van de 
landbouwsector. Derhalve passen de activiteiten binnen LVV artikel 31 dan wel kunnen deze voor 
wat betreft de publieke onderwijsontwikkeling worden aangemerkt als niet-economische activiteit 
van de kennisinstelling(en).  
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Op grond van de LVV is de geoorloofde steunruimte 100% van de in aanmerking komende kosten. 
De voor het Waddenfonds begrote kostensoorten voldoen aan de afbakening van in aanmerking 
komende kosten in artikel 31 LVV. Derhalve is de steunruimte voor de deelnemende projectpartners 
100% van hun TSK waarbij 90% subsidie van het Waddenfonds gecumuleerd kan worden met 
andere subsidies zoals is opgenomen in het financieringsoverzicht. 

 

Resultaatgebied 5 

Dit resultaatgebied is randvoorwaardelijk aan het gehele project. Voor het bepalen van geoorloofde 
steunruimte wordt aangesloten bij het gemiddelde uit voorgaande werkpakketten zijnde 100%. 
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Bijlage 7 Getekende consortium agreement (VHL + Deltares) 

 

Zie separaat bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst en machtiging Deltares en uittreksels 

Kamer van Koophandel.  




