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Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

De rol van de onderzoeken in dit project

“Een betrouwbare en duurzame veerverbinding, die past bij
Ameland en de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee”

Oplossingsrichtingen
1. Optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem
Denk aan splitsen personen en goederen, gebruikmaken
van ander type schepen, gebruikmaken van het getij of
aanpassen van de dienstregeling.

2. Verplaatsen van de haven op het eiland en/of aan de
vaste wal
Denk aan gebruikmaken van alternatieve vaarroutes die
aansluiten bij van nature dieper water.

De vaargeul Holwerd-Ameland wordt smaller en ondieper waardoor de veerboot
minder goed kan varen. Hierdoor staat de bereikbaarheid van Ameland onder druk.
Sinds de jaren ‘90 moet steeds meer gebaggerd worden om de vaargeul bevaarbaar
te houden. Dit gaat ten koste van natuurlijke processen in de Waddenzee.
Witteveen+Bos werkt daarom in opdracht van en samen met Rijkswaterstaat aan het
project Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030). Daarin wordt
een langetermijnoplossing gezocht voor de vaarverbinding die na 2030 toegepast
kan worden. We richten ons daarbij op de veerverbinding en de aansluitende
infrastructuur op het eiland en de vaste wal. Vier onderzoeken vormen de basis
van dit project: ruimtelijke kwaliteit, morfologie, ecologie en mobiliteit.
De onderzoeken
In het onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit is een analyse gemaakt van de
kwaliteiten en kansen in het gebied. Het morfologisch onderzoek richt zich op
de ontwikkeling van de Waddenzee, met nadruk op de verschillende mogelijke
vaarroutes tussen Ameland en de vaste wal. Hierbij is ook een inschatting
gemaakt van het toekomstig baggerbezwaar voor de verschillende routes.
In het ecologisch onderzoek is de impact van de mogelijke routes bepaald op
onder andere de Waddenzee. Daarbij is ook het effect van mogelijke nieuwe
aanmeerlocaties op de ecologie beschouwd. In het mobiliteitsonderzoek staat de
vraag: “welke vervoersvraag dient de toekomstige oplossing tussen Ameland en
de vaste wal te faciliteren?” centraal.

Samenwerking
In dit project werkt
Rijkswaterstaat samen met:
• Gemeente Ameland
• Gemeente Noardeast-Fryslân
• Wetterskip Fryslân
• Provincie Fryslân
• Belangenorganisaties
• Experts en omwonenden
Onderzoek
Langetermijnoplossingen
bereikbaarheid Ameland na
2030.

2020
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Start Vervolgonderzoek
Bereikbaarheid Ameland 2030
Uitvoering onderzoeken ruimtelijke
kwaliteit, morfologie, ecologie en
mobiliteit.
2021

Vervoldonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

Ontwerpen van mogelijke oplossingen
Binnen de twee oplossingrichtrichtingen inclusief
bepaling van vaarroutes en baggerbezwaar voor alle
mogelijke oplossingen

april 2022
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Samenvatting

In de volgende fase van dit project maken we gebruik van de onderzoeken om
mogelijke oplossingen samen te stellen en te beoordelen. We betrekken de
omgeving bij de ontwikkeling van deze mogelijke oplossingen.
Dit document is een samenvatting van de bevindingen uit de onderzoeken.

Beschouwing van de mogelijke oplossingen
Op verschillende aspecten, zoals: ecologie,
betrouwbaarheid en kosten

mei 2022

september
2022

Ruimtelijke Kwaliteit
DE OMGEVING

DE VEERVERBINDING

Doel van de inpassinsgvisie: Het Waddenzeegebied wordt gekenmerkt door een
hoge ruimtelijke kwaliteit. De inpassingsvisie formuleert de ruimtelijke kwaliteiten,
kansen en ontwikkelingen in relatie tot de twee oplossingsrichtingen.
Daarnaast is het doel van de inpassingsvisie om een gedragen ruimtelijke visie met
hoofduitgangspunten, afgeleide eisen en bijpassende uitwerkingen te ontwikkelen.
Zodoende dat het geheel een ruimtelijk streefbeeld geeft voor de mogelijke vaarverbindingen en daarmee samenhangende ruimtelijke ontwikkelingen.

INPASSINGSOPGAVE
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De nieuwe veerverbinding wordt op integrale
en hoogwaardige wijze vormgegeven
met samenhang tussen gebruikswaarde,
toekomstwaarde en belevingswaarde:
functioneel, duurzaam en fraai.
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LEIDENDE PRINCIPES

+

Een goede inpassing en impuls voor de regio
De nieuwe veerverbinding biedt kansen
om verbinding te leggen met ambities en
plannen in de regio en zo bij te dragen
aan een impuls voor de regio voor
leefbaarheid, natuur en landschap.

• Wadden-waardige
haven

• Ladschapsvolgende
infrastructuur

• Lichtvoetig door
de kwelder

• Groen transferium

• Stil, leeg en donker • Versterken van
het recreatief
routenetwerk
• Een robuust
en dynamisch
natuurlijk systeem • Aantrekkelijke
dorpslandschappen
• Herkenbare
landschappen,
leesbare historie
• Versterken relatie
dorp en wad
• Waddenbeleving

Afbeelding 1: Uitgangspunten voor de inpassing (veerverbinding + omgeving) en bijbehorende leidende principes

|

Resultaat: De verkenning van de locaties laat zien dat de opgave potentieel
ingrij-pend is. Zeker wanneer het de realisatie van een verbinding op een nieuwe
locatie betreft is de inpassing beslist geen sinecure. Het is een grote inspanning
met betrekking tot de landschappelijke inpassing en beperking van de impact op
kwetsbare natuur. Vooral een eventuele nieuwe doorsnijding van het kweldergebied
van Noard-Fryslân Bûtendyks staat op gespannen voet met de natuurwaarden ter
plekke en zal ook landschappelijk ingrijpend zijn.

OMGEVING

• Respect voor de
dijk

© Abe Veenstra Landschapsarchitect

Methode: De inpassingsvisie is opgesteld door Abe Veenstra landschapsarchitect
en NEXT architects in samenwerking met Witteveen+Bos. Het product is tot
stand gekomen in nauwe samenspraak met een begeleidingsgroep. Hierin zitten
inhoudelijk deskundigen vanuit Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, gemeente
Noardeast-Fryslân, provincie Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, It
Fryske Gea en de Waddenacademie. Parallel is een Belevingswaardenonderzoek
verricht onder gebruikers van de veerverbinding. De resultaten van dit onderzoek
zijn meegenomen in deze visie. Ook zijn raakvlakprojecten in beschouwing
genomen en is relevant beleid geanalyseerd.

LEIDENDE PRINCIPES

VEERVERBINDING

• Minimaliseren
buitendijkse
voetafdruk
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Een functionele, fraaie en duurzame veerverbinding
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NEXT Architects
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Afbeelding 2: Eén van de deeluitwerkingen (locatie Holwerd): geel geeft mogelijke oplossing
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Ecologie
Doel van het ecologisch onderzoek: De ecologische waarde en samenhang
binnen het projectgebied in kaart brengen voorafgaand aan het ontwerpproces.
Daarnaast de ecologische knelpunten in het gebied inventariseren en bepalen
welke knelpunten een direct raakvlak hebben met het project VBA2030.
Methode: Het ecologisch onderzoek is gebaseerd op bureauonderzoek,
waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van eerder uitgevoerd (wetenschappelijk)
onder
zoek naar de Waddenzee. Ook is gebruik gemaakt van verschillende
ecologische datasets, van onder andere voorkomende vogels en bodemfauna.
Het onderzoek is uitgevoerd door Witteveen+Bos en begeleid door
een commissie met onder
zoekers van de Universiteit Utrecht, TU Delft,
Deltares, NIOZ, Waddenacademie, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.
Resultaat: De belangrijkste ecologische knelpunten met een direct raakvlak met
VBA2030 zijn:
1. De kwelders aan de Friese kust zijn niet optimaal voor ecologie doordat ze
zijn aangelegd als landaanwinningswerken en deels beïnvloed worden door de
pier. De kwaliteit kan verbeteren door de natuurlijke dynamiek op de kwelder
te vergroten.
2. Voor- en natransport, de veerverbinding en overige menselijke activiteiten,
verstoren de directe omgeving onder meer door licht, geluid en beweging.
3. Continu baggeronderhoud van de vaargeul maakt in een deel van de geul
bodemleven onmogelijk.
4. Baggeren en verspreiden van huidige volumes baggerspecie heeft geen
grootschalig negatief effect op het water- en bodemleven. Lokaal is het effect
wel negatief.
5. Stikstofdepositie leidt tot verruiging van de duinen op Ameland. Autoverkeer
en uitstoot van scheepvaart vergroot de stikstofdepositie.
6. De veerdam versnippert kwelders en verstoort daardoor broedgebied van
vogels. De waarde van het kweldergebied en met name de zomerpolders nabij
Ferwert is relatief groot.

Afbeelding 1: Ecologie: Veerdam locatie Holwerd en Nes

Legenda
Schelpdieren

Vogel (verstoord)

Schelpdieren (verstoord)

Duinen (als gevolg van stikstofdepositie) (Verstoord)

Zeehond
Zeehond (verstoord)
Vogel
Afbeelding 2: Ecologie: Veerdam locatie Ferwert, Nes, Ballum of Hollum
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Kwelder (in goede staat)
Kwelder (verbetering wenselijk)
Vis (verstoord)
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Morfologie
Doel van het morfologisch onderzoek: Allereerst de bepalende factoren voor
het baggeronderhoud van de vaargeul tussen Holwerd en Nes (Ameland) in
beeld brengen. En daarnaast prognoses maken voor de geulontwikkeling en het
toekomstig baggeronderhoud.

Kwelder
Natuurlijke geul
Vaargeul

Kwelder
Natuurlijke geul
1. Situatie zonder veerverbinding

2. Veerverbinding: Vaargeul wordt onnatuurlijk verbreed en
verdiept door continu baggeren om ruimte te bieden aan
veerboot.

VE

RHOGEN

VE

Methode: Het onderzoek is gebaseerd op bureauonderzoek, daarbij is gebruik
gemaakt van eerder uitgevoerde morfologische onderzoeken. De bepalende
factoren voor het baggerbezwaar zijn gevonden door hoogtekaarten van
het projectgebied te koppelen aan historische baggercijfers (onderhouden
geuldoorsnede en baggermethode). Voor het maken van prognoses van het
baggerbezwaar zijn verschillende scenario’s voor zeespiegelstijging beschouwd.
Het onderzoek is uitgevoerd door Witteveen+Bos, I-Mud en Deltares. Het werd
begeleid door een onafhankelijke commissie met onderzoekers van de Universiteit
Utrecht, TU Delft, Deltares, Waddenacademie, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.
Resultaat: Het baggerbezwaar wordt beïnvloed door:
1) de ligging van het wantij (dat oostwaarts verplaatst is in de periode 1993 - 2011)
2) de sedimentatie van de wadplaten (huidige trend: 5 mm/jaar)
3) de zeespiegelstijging (huidige trend: 2 mm/jaar)
4) de doorsnede van de vaargeul
5) de ligging van de kwelders
Prognose: De verwachting is dat de toename in baggerbezwaar in de komende
decennia afvlakt (zie onderstaand figuur). Bij een snel stijgende zeespiegel kan
het baggerbezwaar zelfs afnemen. Het baggerbezwaar voor de veerverbinding
Holwerd - Ameland kan beperkt worden door (1) de aanmeerlocatie aan de Friese
kust te verplaatsen, (2) de benodigde vaargeuldimensies te verkleinen en (3) de
kwelderligging te beïnvloeden.

RHOGEN

- Langzame zeespiegelstijging
- Doorzetten kweldergroei
- Verder westwaartse migratie
wantij
- Historische
baggeropgave

Kwelders (uitgebouwd)
Natuurlijke geul
Vaargeul
3. Toename baggerbezwaar: doordat de eisen aan de vaargeul
zijn veranderd en de waterberging van het gebied is afgenomen.

Kwelder
Natuurlijke geul
Vaargeul

Totale baggeropgave is afhankelijk
van:
1. ligging wantij
2. sedimentatiesnelheid wadplaten
3. zeespiegelstijging
4. doorsnede van de vaargeul
5. ligging van de kwelderrand

- Zeer snelle zeespiegelstijging
- Afgraven kwelder naar ligging 1960
- Oostwaartse migratie wantij

4.Toekomstige baggeropgave: wordt bepaald door het
verschil tussen eisen aan de vaargeul en de natuurlijke omvang
van de geul die gekoppeld is aan de lokale waterberging.

Prognose baggeropgave
© Witteveen+Bos
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Mobiliteit
Doel van het mobiliteitsonderzoek: De huidige vervoersvraag van de
veerverbinding in beeld brengen, een prognose maken voor de vervoersvraag
tot 2100. Dit is inclusief de benodigde capaciteit op piekdagen, en maatregelen
inventariseren waarmee modal shifts georganiseerd kunnen worden.

Legenda

P

Veerboot

Parkeren

OV

Fietser

Vrachtwagen

Auto

Voetgangers

Methode: Het bureauonderzoek is uitgevoerd door Panteia (onder meer
gebruikmakend van gepubliceerde jaarcijfers van Wagenborg) en als uitgangspunt
de concept vervoersvisie Ameland. Voor de prognoses is gebruik gemaakt van
beschikbare beleidsplannen en prognoses van het Centraal Bureau voor de
Statistiek en Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast is gesproken met
betrokken partijen, waaronder VVV-Ameland, ondernemers op Ameland en
gemeente en provincie. Het mobiliteitsonderzoek is begeleid door een expertteam
met vertegenwoordigers van gemeente Ameland, gemeente Noardeast-Fryslân,
provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Dit team is actief betrokken bij het inventariseren
van maatregelen om de aantallen personen, auto’s en vracht te beïnvloeden.

Prognose: groei van verblijfgasten
met name in het naseizoen
Prognose groei overnachtingscapaciteit: 5% tot 15% (max)
Toekomstige piekvraag wordt beperkt
door overnachtingscapaciteit.
Prognose: maximaal 15% toename
piekvraag passagiers. Voor de autovraag
wordt geen stijging voorzien.

Huidige vervoersstroom veerverbinding
100,000

Vervoersvraag veerverbinding

Fiets
4%

Huidig (2019):
713.000 passagiers
77% verblijfsgasten
12% dagjesmensen
11% eilanders
Toekomstig (2050):
827.000 – 1.001.000 passagiers
80-85% verblijfsgasten
8-10% dagjesmensen
7-10% eilanders
Toename passagiersopgave
piekdag: max 15%
© Panteia
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Resultaat: Vervoerscijfers (huidig en toekomstig) worden gepresenteerd op
dit feitenoverzicht. Maatregelen om de aantallen personen, auto’s en vracht te
beïnvloeden kunnen gestimuleerd worden door aanpassingen in de infrastructuur
en organisatie, bijv. aanpassen vracht/bagagetransport, betere OV-aansluiting,
verbeterd aanbod sneldiensten, betere spreiding wisseldagen. Ook aanpassingen
in prijsstelling kunnen effect hebben, bijv. prijsdifferentiatie gedurende de week,
aanpassen van parkeertarief Holwerd, autotarief voor verblijfsgasten, kosten
parkeren en OV op Ameland.

Auto
32%

Voet
64%

Vrachtvervoer:
112,000 m / jaar (nu)
157,000 m / jaar (max. prognose)
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Huidige vervoersstromen Holwerd

20,000
10,000

Auto
95%

OV
5%

Eilanders
Autos per jaar (2019)

Voet
0%
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