
Better Wetter
voor ecologie en economie



Met genoegen presenteren wij u ‘Better Wetter – voor ecologie en economie’ een breed gedragen initiatief voor een pro-

gramma voor vernieuwingen in waterbeheer. We richten ons op een toekomstbestendig waterbeheer en zoeken daarbij naar 

economische dragers in een waterrijke omgeving en een versterking van de ecologie van de Friese boezem. Met de inzet van 

de Kenniswerkplaats  Noordoost Fryslân en ondernemers is met Better Wetter een vruchtbare samenwerking in de regio tot 

stand gekomen. 

In een drieluik presenteren wij:

• de context: achtergronden en omgeving

• het programma Better Wetter 

• de uitwerking
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De context
Regionale transitie in een waterrijk landschap



• doorgaande maaivelddaling in het veenweidegebied

• verlies aan bergingscapaciteit in de Friese boezem

• geregelde droogteproblemen in voorjaar en zomer

• oeverafslag

• verlies van ecologische waarden

Huidig waterbeheer bereikt zijn grenzen!



Al meer dan 100 jaar houden we in ons waterrijke land droge voeten in het winterhalfjaar terwijl in het zomerhalfjaar water 
wordt aangevoerd om verdroging te voorkomen. Dit waterregime heeft een kwalitatief hoogwaardige en productieve land-
bouw mogelijk gemaakt en in belangrijke mate bijgedragen aan de welvarende staat van ons land.

We worden nu steeds meer geconfronteerd met de keerzijde van deze unieke historie van waterbeheer. Door 
diepontwatering kampen we met maaivelddaling in onze veenweidegebieden, bij zware regenval kunnen we ons 
water moeilijk bergen en er zijn geregeld perioden met watertekorten. De grenzen van ons huidig waterbeheer 
komen in beeld. Voor sommige van de laagste gebieden is het de vraag of die in de toekomst ook altijd dezelfde 
functies kunnen blijven houden. Ecologisch hebben we behoefte aan een vitalere boezem. 

Kortom, we hebben een toekomstbestending waterbeheer nodig. Daar willen we vanuit Better Wetter aan werken; letterlijk 
via een innovatief praktijkcentrum in het Bûtenfjild!

Toekomstbestendig waterbeheer



Regio - Onderwijs - Onderzoek
               

Ontwikkelingen in snijvlakken

Bij actoren          In sectoren



In de regio komen maatschappelijke thema’s en partners samen. Voor Better Wetter benutten we de kracht van de regio om 
het programma handen en voeten te geven. 

Door in het Bûtenfjild in de praktijk aan de slag te gaan, en vandaar uit kennis te ontwikkelen, te delen en te 
verspreiden. Het onderwijs speelt met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân daarin een sleutelrol. Samen met 
omgeving, overheden, onderzoekers en ondernemers, met het vizier op de regionale agenda!

Het Programma Better Wetter is door de Kenniswerkplaats gekozen als belangrijke insteek om de samenwer-
king met ondernemers en de streek te activeren. Het past naadloos bij de waterambities van de Hogeschool van 
Hall Larenstein, die van de universiteiten (RUG, WUR) en de duurzaamheidambities van het Nordwin College. 

De regio: 
onderwijs, ondernemers, onderzoekers en overheden



Even voorstellen: de regio



Even voorstellen: onderwijs en onderzoek
Aan de slag! 

Als aanloop naar het voorliggende programma hebben verschillende groepen studenten vraagstukken rond 
Better Wetter onder de loep genomen. Het ging de afgelopen twee jaar om 24 projecten waarin studenten van 
7 nationaliteiten hebben gewerkt. 

Voorbeelden:

• Werken aan energielandschappen
•  Effecten van inundatie op de kwaliteit en de opbrengst van grasland
•  Ontwikkeling van Kenniscentrum Water in de praktijk
•  Betrekken agrariërs bij Wetterwâlden Bûtenfjild
•  Mogelijke toepassingen van Lisdodde
•  Ontwikkeling overtoom voor kanoroutes in het Bûtenfjild





De regio heeft een duidelijke plaats en rol in het Europees beleid. Het Plattelandsbeleid stuurt op ‘Smart specialisation’ wat 

zoveel wil zeggen als ontwikkeling van de regio vanuit je eigen kracht, kunde en specifieke positie. 

Waarom ben je als regio interessant voor Europa? Wat kan men van je leren en andersom? De focus op innovatief 
waterbeheer in een veenweidenstreek in de lage Nederlanden is bij uitstek een zaak om in Europees verband te 
delen en van te leren. Ook elders is waterberging, waterkwaliteit en klimaatverandering een punt van zorg. Vanuit 
die invalshoek geeft het Programma Better Wetter invulling aan verschillende Europese thema’s, in het bijzonder 
duurzame en inclusieve groei. Ook sluit het nauw aan op het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waarmee een link 
gelegd wordt naar de agrarische koepel Noardlike Fryske Wâlden. Economische diversificatie van rurale gebieden, 
biodiversiteit en plattelandsontwikkeling zijn sleutelthema’s in het GLB-beleid. De internationale context geeft ons 
ook mogelijkheden voor Europese financiering zoals Horizon2020, het INTERREG-programma 2014-2020 en ver-
schillende onderwijsprogramma’s. Better Wetter biedt een innovatief uitvoeringskader voor Europese projecten in 
de regio zoals Vital Rural Area en PEAT VALLEY. Ook in deze context geeft Better Wetter water waarde.

De internationale context





Het programma
zoeken naar economische dragers 
in een waterrijk landschap



Better Wetter – voor ecologie en economie 
 
Lange termijn doel: Het ontwikkelen van (nieuwe) economische dragers voor een duurzaam 
land- en watergebruik onder (zeer) natte omstandigheden en een versterking van de ecologie 
van de Friese boezem. 
 
 

Thema’s  
 
• Lerende regio / kenniscirculatie 
• Klimaatverandering 
• Duurzaam land- en watergebruik 
• Bodemdaling 
• Waterhuishouding 
• Ecologisch herstel 
• Ecosysteemdiensten 
• Groen-blauwe diensten 
•  Technische innovaties 
•  nieuwe verdienmodellen 

Onderzoeken 
en testen, 

uitproberen 

Pilots en 
demonstraties 

Praktijkvoor-
beelden en 

implementatie 

Better Wetter
      voor ecologie en economie
Lange termijn doel: het ontwikkelen van (nieuwe) economische dragers voor een duurzaam land- en watergebruik onder 

(zeer) natte omstandigheden en een versterking van de ecologie van de Friese boezem.

Thema’s

• Lerende regio / kenniscirculatie
• Klimaatverandering
• Duurzaam land- en watergebruik
• Bodemdaling
• Waterhuishouding

• Ecologisch herstel
• Ecosysteemdiensten
• Groen-blauwe diensten
• Technische innovaties
• Nieuwe verdienmodellen



• (Inter)nationaal kenniscentrum voor praktijkgericht waterbeheer

• Zoeken en onderzoeken van (nieuwe) economische dragers in een natte omgeving 

• Werken aan een ecologisch vitale Friese boezem

• Starten met pilots, samen met ondernemers, omgeving en kennisinstellingen

• Trendsetters van innovatieve manieren van toekomstbestendig land- en watergebruik



Voorbeelden

•  Telen en toepassen van nieuwe watergewassen
•  Ecologische en economische rol van gebieden voor 

waterberging
•  Effectiviteit van KRW natuurvriendelijke oevers
•  Slim benutten van watertoerisme – koppelen van     

land- en watertoerisme
•  Technische innovaties om te werken in natte gebieden
•  Gebiedseigen materialen voor artisanale producten
•  Ecologische visserij
•  Vitaal Moeras Bûtenfjild

Better Wetter
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Het Programma Better Wetter wil opereren als een netwerkorganisatie met een open en uitnodigende houding 
naar omgeving en andere partijen. We onderscheiden verschillende thema’s, aan de hand waarvan we nieuwe 
initiatieven, projecten en praktijktesten ontwikkelen. De meerwaarde van Better Wetter is dat we – vooruitlo-
pend op strategie en beleid - innovaties en ideeën uittesten in veldwerkplaats(en), en ons richten op een prak-
tische vertaling in diensten en producten. Waar andere centra (CEW, Wetsus) zich richten op watertechnologie, 
ligt de focus bij Better Wetter op het omgaan met water in natte gebieden. Integraal waterbeheer in internatio-
nale context bekend als Integrated Water Resources Management (IWRM).
Ondernemers in de regio worden actief betrokken. Vanuit verschillende invalshoeken wordt aan onderwerpen 
gewerkt, met verschillende onderwijsinstellingen en groepen van ondernemers. 
Als voorbeeld: Wetterwâlden Bûtenfjild is vanuit de streek actief bezig om de mogelijkheden voor toerisme en 
recreatie in het Bûtenfjild te onderzoeken en te vertalen naar concrete realisatie. Van deze aanpak en expertise 
kunnen andere natte gebieden veel opsteken.





De uitwerking
Veldwerkplaats, brûsplak, demonstratie-projecten



Doelen 2014-2019
Brûsplak voor innovaties: broeiplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven, gestimuleerd door activiteiten, bijeen-
komsten, mogelijk een festival (KH2018).
 
Vertaalslag naar de praktijk: realiseren van een veldwerkplaats in het Bûtenfjild (met elders satellieten) waar 
vanaf 2014 daadwerkelijk gewerkt wordt aan het testen en onderzoeken van innovaties, en waterbeheer praktijk. 

Starten met concrete projecten: in elk geval testlocatie voor ontwikkeling en productie van lisdodde- of riet-
producten (oa. bio-laminaten), testlocatie voor natuurvriendelijke KRW-oevers en een zoetwatervis-keten (alter-
natieven: pilot Valuta voor veen of economische perspectieven waterbergingsgebieden).
Kenniscirculatie en kennismotor op gebied van innovatief waterbeheer: optimale circulatie van kennis naar alle 
actoren in Better Wetter, in het bijzonder tussen onderzoekers, beheerders, ondernemers en onderwijs. Organi-
satie van bijeenkomsten, nieuwsbrieven en pr.



Actief betrekken van ondernemers in de regio: tenminste 25 MKB-ondernemers uit regio actief meedraaien in 
BW. Belangrijke aspecten hierbij zijn technische innovaties, het opzetten van businesscases en productketens. 
 
Demonstratiesites: veldwerkplaats Bûtenfjild en satellieten in Friese veenweidegebieden en waddengebied 
ontwikkelen als demonstratiesites voor bezoekers uit binnen- en buitenland (internationalisering).
 
Aantrekken langjarige financiering: halverwege eerste fase inzetten op aantrekken langjarige financiering uit 
(inter)nationale fondsen, INTERREG en Horizon2020.
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Horizon 2020 weerspiegelt de belangrijke 
beleidsdoelen van Europa voor de komende 
zeven jaar. Hierin spelen maatschappelijke 
vraagstukken een grote rol. Door deze thema’s  
te formuleren als uitdagingen in Societal 
Challenges, wil Horizon 2020 de middelen en 
kennis vanuit verschillende technologie- 
gebieden samenbrengen om tot innovatieve  
en effectieve oplossingen te komen. Tackling 
Societal Challenges omvat activiteiten van  
fundamenteel onderzoek tot pilot- en  
demonstratieprojecten. Ook is er ondersteuning 
in de vorm van public procurement, wat vergelijk-
baar is met een aanbestedingstraject. In dit 
programma worden er actief verbindingen 
gemaakt met de activiteiten van de European 
Innovation Partnerships (EIP). EIPs zijn partner-
ships rondom een specifieke maatschappelijke 
vraag, met als doel bestaande initiatieven en 
instrumenten te stroomlijnen om meer impact 
te realiseren. 

Financiering van projecten is gecentreerd 
rondom de volgende Challenges: 
 
	 •	 	Health,	demographic	change	and	

wellbeing
	 •	 Food	security,	sustainable	agriculture	and		
	 	 forestry,	marine	and	maritime	and	inlands		
	 	 research	and	the	bio-economy
	 •	 Secure,	clean	and	efficient	energy	
	 •	 Smart,	green	and	integrated	transport
	 •	 Climate	action,	resource	efficiency	and		
	 	 raw	materials
	 •	 Inclusive,	innovative	and	reflective		
	 	 societies
	 •	 Secure	societies	

Tackling Societal
Challenges 

Tackling Societal Challenges is gericht op 
bedrijven en onderzoeksorganisaties. Calls  
for proposals zijn met name top-down.  
Dit betekent dat de onderzoeksvragen vooraf  
zijn gedefinieerd. Er wordt vaak gevraagd in te 
dienen met een internationaal consortium. 
Samenwerking tussen verschillende disciplines 
staat hoog in het vaandel. Zoals al eerder aange-
geven zijn er ook mogelijkheden voor het mkb 
binnen de Societal Challenges. 

Om maximale impact te bereiken met Horizon 
2020 wordt interdisciplinariteit en cross- 
disciplinariteit sterk aangemoedigd. Er is ruimte 
voor projecten die bijdragen aan verschillende 
thema’s. Bijvoorbeeld ondersteuning voor mkb 
participatie is dwarsdoorsnijdend door alle 
pilaren van Horizon 2020. 

Excellent
Science

ERC
MSCA 

Research Infrastructures
FET Flagships

mainly
bottom-up

Industrial 
Leadership

ICT
Nano

Materials
Biotechnology
Manufacturing

Space
 

SME instrument
Risk finance 

mainly 
top-down

Societal
Challenges

Health
Food security

Energy
Green transport
Climate action

Inclusive societies
Security

mainly 
top-down

Doelen 2014-2019

Zie de voorbeeld uitwerking hierna





Veldwerkplaats: 

                      Waterbeheer in de praktijk
Kenniscentrum voor praktijkgericht waterbeheer in het Bûtenfjild: werkplaats, eenvoudige huisvesting voor studenten, ont-

moetingsplek voor bijeenkomsten en projectlocaties voor onderzoek en demonstratie. 

Dat betreft voor de komende periode in elk geval: 
(1) het aanleggen van enkele Lisdodde-weiden voor productontwikkeling 
(2) het uittesten van de effectiviteit van natuurvriendelijke (KRW-)oevers 
(3) het ontwikkelen van een keten van zoetwatervisserij
(4) het werken aan een vitaal moeras (peildynamiek, verlanding)

De werkplaats in het Bûtenfjild is de locatie waar brûsplak-bijeenkomsten zijn. Het is ook de plek waar demon-
straties worden gehouden en dé showcase voor innovatief waterbeheer in de praktijk.

Romke Kinderman – natuurondernemer: “…ik doch mei!”





Brûsplak
             kennisontwikkeling en kenniscirculatie
Broeiplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven, gestimuleerd door activiteiten, bijeenkomsten, mogelijk een festival etc. 

Onderdeel is het organiseren van een internationale innovatie-workshop met mensen uit andere delta’s in Europa 
om tot vernieuwing en uitwisseling te komen (KH2018). Een belangrijke basis is een fysieke locatie waar activiteiten, 
bijeenkomsten, praktijkproeven en demonstraties worden geconcentreerd. De veldwerkplaats is openbaar, een-
voudig van opzet, maar voldoende geoutilleerd om aan de brûsplak-functie te voldoen.

Kenniscirculatie en het actief betrekken van ondernemers uit de regio zijn belangrijke brûsplak-activiteiten.



Paling

Snoekbaars 

Baars

Karper

Zeelt

Grondel



Een dis van zoetwatervis
Paling en Snoekbaars hebben veel 
mensen wel gegeten, maar wat te 
denken van Baars, Karper, Zeelt of 
Grondel? Onbekend maar wel lek-
ker. En ze komen algemeen voor in de 
zoete wateren in ons waterrijke land. In 
andere landen wordt zoetwatervis veel 
gegeten, maar bij ons ligt op de markt 
vooral zoutwatervis.
Tijd om te veranderen. We gaan wer-
ken aan een duurzaam gevangen 
zoetwatervis! Om de hoek gevangen 
en binnen een paar uur op de markt of 
in het restaurant in de regio!
Zie ook: ‘Zoetwatervissen: lekker, maar 
onbekend’ in het Slow food Magazine.

Voedsel
Het vlakke en voedselrijke Nederland is één van de meeste geschikte gebieden op 

deze wereld voor agrarische voedselproductie. Tenminste, als we het teveel aan 

water kwijt kunnen en bij droogte water kunnen aanvoeren. Daarvoor hebben we 

een uitgekiend waterbeheer. Niet voor niets een land van koeien en molens. 

Better Wetter  laat zien dat in de toekomst waterrijke gebieden nodig zijn 
om elders te kunnen blijven produceren. We laten het waterrijke landschap 
niet onbenut. Ook daar kan voedsel worden geproduceerd: vis, wellicht 
ook melk van waterbuffels en andere producten. Dat gaan we in Better 

Wetter in de praktijk uittesten, te beginnen met een regionale keten voor 
zoetwatervisserij.

Paling

Snoekbaars 

Baars

Karper

Zeelt

Grondel





Planet, people, profit kan ook gelezen worden als plant-product-profit.

Dat lijkt ver weg in waterrijke gebieden maar is dat allerminst. Riet, mattenbies, 
Lisdodde en andere helofyten leveren grondstoffen voor producten: van dakbedek-
king, matten, biolaminaten en allerlei artisanale producten. Het onderzoeken en in 
de praktijk uittesten van de mogelijkheden van deze gewassen kan nieuwe pro-
ducten voor het MKB in de regio leveren. Hier gaan we concreet in de praktijk aan 
werken met onderwijs en ondernemers.

Wat is Lisdodde waard?

Uit een Better Wetter–pilot  van 
WUR-studenten blijkt een brede 
range aan potentiële toepas-
singen van Lisdodde:  biobrand-
stoffen, isolatiepanelen, samen-
gestelde vezels, XOS prebiotica 
en fytosterol. Isolatiematerialen 
van Lisdodde zijn van hogere 
kwaliteit dan concurrerende 
materialen. Ze zijn erg sterk 
met een homogeen oppervlak 
en hebben  in tegenstelling tot 
andere plantaardige vezels, 
geen bindend systeem nodig. 
Deze eigenschappen geven 
grote mogelijkheden voor een 
nieuwe, groene composiet in 
bijvoorbeeld de auto- en meu-
belindustrie. Eén van de meest 
waardevolle componenten  in 
Lisdodde is fytosterol, te vinden 
in het stuifmeel van de plant. 
Fytosterol heeft een bewezen 
medische werking en kan wor-
den geproduceerd met behulp 
van eenvoudige processen en 
goedkope chemicaliën.

Kortom, een wereld om te 
verkennen.

Productontwikkeling





De Europese Kader Richtlijn Water is een belangrijke stimulans om de watersystemen in Nederland duurzamer en ecologisch 

vitaler te maken. In dit kader wordt er gewerkt aan een schoner en goed functionerend watersysteem.

Eén van de maatregelen is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, ook wel KRW-oevers genoemd. Hoe ef-
fectief zijn KRW-oevers, wat zijn de ecologische sleutelfactoren en hoe stabiel zijn ze? Allemaal relevante vragen 
die monitoring en aandacht voor langere termijn vragen. Dat is precies waar in het kader van Better Wetter  aan 
gewerkt kan worden. De resultaten kunnen bijdragen om de effectiviteit van kostbare KRW-oevers te verhogen, en 
de ecologie van de Friese boezem te versterken. 

Het praktijkcentrum in het Bûtenfjild leent zich ook om het beheer en de inrichting van moerasgebieden verder te 
optimaliseren, onder meer door proeven op te zetten met een dynamisch waterbeheer bij nieuwe natuur-
ontwikkeling.

Diensten en producten
KRW-oevers onder de loep



Hoe verder?
Het Programma Better Wetter is een antwoord van de regio op de (inter)nationale, provinciale en regionale waterambities  

en de maatschappelijke vragen die voorliggen op het gebied van waterbeheer in de toekomst. Onze ambitie is om in 2014 te 

starten met het programma. 

Op basis van een brede verkenning van inzichten en beleidsvragen van betrokken en belangstellende partijen 
wordt het programma voor de eerste fase op korte termijn aangescherpt. Dit programma zal voor financiële on-
dersteuning aan verschillende partijen worden aangeboden. 
Voor de feitelijke organisatie van Better Wetter richten we een organisatie op met een onafhankelijk stichtings-
bestuur, dat het programma op inhoud en strategie zal aansturen.



Colofon 
Tekst en samenstelling: Altenburg & Wymenga bv

 Kenniswerkplaats Noordoost Friesland 

Eindopmaak en druk: Brandsma Offset Ferwerd 

• www.kenniswerkplaatsnoordoostfryslan.nl

• www.altwym.nl



Better Wetter is de werknaam van een programma voor innovatief waterbeheer met een veldwerkplaats voor praktische 
pilots en demonstraties. Een initiatief uit de regio van ondernemers, onderzoekers, onderwijs, omgeving en overheden.


