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Samenvatting

Elektriciteitsnetten zitten op steeds meer plekken 

vol. De congestie op het huidige net is zo groot dat in 

veel regio’s structureel geen transportcapaciteit meer 

beschikbaar is. Dat betekent dat aanleg van zon-

en windenergieparken in deze gebieden meer dan 

eens spaak lopen. Dit trekt een zware wissel op de 

doelstellingen om energie duurzaam op te wekken. Ook 

Leeuwarden heeft te maken met deze kwestie. Door 

een tekort aan netcapaciteit kunnen energiedoelen op 

dit moment niet of slechts gedeeltelijk tot uitvoering 

worden gebracht. In de gemeente zijn de tekorten 

met slim congestiemanagement alleen niet meer op 

te lossen. 

Energieagenda Leeuwarden laat zien dat 

netwerkcongestie en duurzame energiedoelen 

elkaar niet noodzakelijk hoeven tegen te werken. 

Het ontwerpend onderzoek schetst scenario’s 

van een toekomstig energiesysteem dat veel 

sterker verbonden en verankerd is met de 

klimaatopgave, circulaire verdienmodellen en sociale 

rechtvaardigheid. Tegelijkertijd, door netcongestie 

serieus te nemen wordt ook het tijdspad van de 

transitie aangescherpt en inzichtelijk gemaakt. 

Daarmee beoogt de verkenning draagvlak te creëren 

voor een breder gedragen coalitie en perspectief om 

het uitrollen van de transitie in de juiste banen te 

leiden. 
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2030

2050

bron: RES 1.0 gemeente Leeuwarden

Opgave

De energietransitie is in essentie de overgang 

van een energiesysteem dat gebaseerd is op 

fossiele energiebronnen naar een energiesysteem 

dat gebaseerd is op duurzame en CO2-neutrale 

energiebronnen. Ofwel, de overgang van het 

gebruik van kolen, olie en gas naar gebruik van zon, 

wind en water als bron van energie. In de Regionale 

Energiestrategie (RES) staan de beleidsdoelen 

voor het opwekken van hernieuwbare energie per 

gemeenten beschreven. De gemeente Leeuwarden 

dient in 2030 een groot aandeel van haar 

energievoorziening duurzaam op te wekken met 

zonne-energie. Een gedeelte kan met zonnepanelen 

op daken worden opgewekt. Het oppervlak van 

daken alleen is echter bij lange na niet genoeg. Een 

grote ruimteclaim van zonnevelden van ca. 250 ha. 

dient in het landschap te worden ingepast. In 2050 

(CO2 nul-scenario) groeit deze claim naar ca. 650 

ha. De impact ervan op het landschap is groot. Tot 

op heden liggen de ruimteclaims van zonne-energie 

koud op de topografische gemeentekaart. Op korte 

termijn moeten afspraken over energiedoelen een 

concrete plek vinden in het landschap. Maar waar 

landen de zonnevelden en met welke gegronde 

reden?
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NETWERKcongestie

De druk op het elektriciteitsnet is hoog. In grote 

delen van Leeuwarden heeft congestie de 

capaciteit van het net beperkt of heeft het net de 

grenzen van zijn capaciteit bereikt. Als het net zijn 

maximale capaciteit bereikt, is er bij de beheerder 

geen ruimte meer voor nieuwe aanvragen voor het 

transport om regionaal opgewekte energie op te 

weken of af te nemen. 

In de gemeente is slechts zeer beperkte 

capaciteit beschikbaar voor zowel het afnemen 

als het opwekken van elektriciteit. Dit heeft een 

grote impact op de ambities en doelen om de 

energiehuishouding duurzaam in te richten. Niet 

alleen loopt de energietransitie vertraging op, ook 

grootverbruikers zoals het uitrollen van bedrijven 

en woningbouwontwikkelingen staan door 

congestie in de ijskast. 

De situatie is zorgelijk. Op dit moment kunnen 

energiedoelen niet of enkel gedeeltelijk tot 

uitvoering worden gebracht. Dit betekend dat 

het ontsluiten van congestie en daarmee de 

beschikbare ruimte voor zonnevelden op het net 

sturend gaat zijn waar en wanneer zonnevelden 

kunnen worden aangelegd. Daarmee oefent 

congestie druk uit op de uitvoeringsagenda 

van zonne-energie. Energieagenda Leeuwarden 

onderzoekt of de beperkingen die voortkomen 

uit congestie aanleiding kunnen zijn om de bouw 

van zonnevelden op een vernieuwende manier 

te verbinden met het bodemsysteem, bestaande 

netwerken en vormen van occupatie. 
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wat is netwerkcongestie?

Netwerkcongestie is een soort filevorming in het 

elektriciteitsnet. Congestie vindt plaats op het 

moment dat het transport van stroom groter is dan 

de capaciteit van het netwerk. Er wordt dus meer 

gevraagd dan dat het elektriciteitsnetwerk aankan, 

oftewel filevorming op onze elektriciteitsweg. 

Het huidige elektriciteitsnet is ingericht op een 

centraal systeem met een aantal grote kolen- en 

gascentrales. De transitie naar een meer decentrale 

energievoorziening vraagt om aanpassingen van 

het net. Het opwekken van duurzame energie 

heeft een grote impact op de transportcapaciteit 

van het netwerk. Als de zon schijnt, levert iedereen 

tegelijkertijd energie terug op het net. Het net moet 

deze druk wel aankunnen. Op deze piekmomenten 

raken kabels en onderstations overbelast en 

ontstaat congestie. 
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2050

‘CO² 0’ 

'IT TAKES 10 SECONDS TO 

BUY MORE SERVERSPACE, AND 

TWO YEARS TO BUILD A DATA 

CENTER, WHEREAS IT TAKES 

FIVE TO SEVEN YEARS TO BUILD 

A POWER SUBSTATION AND 

EVEN 10 TO 15 YEARS TO BUILD 

HIGH VOLTAGE NETWORKS.' 

DUTCH DATA CENTER 

ASSOCIATION, 2018
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OPLOSSINGEN

Er wordt door netbeheerders hard gewerkt aan 

het opwaarderen van onze energie-infrastructuur. 

Helaas kunnen alle inspanningen de snelheid 

waarmee de energietransitie stappen vooruit zet, 

niet aan. In de praktijk duurt het meestal zes jaar 

voordat een vergunning is goedgekeurd. Daar komt 

dan een bouwtijd van twee jaar bovenop. In deze 

tussentijd wachten zonnevelden op beschikbare 

netcapaciteit en staat de transitie stil. 

Energieagenda Leeuwarden zoekt naar 

antwoorden om deze overbruggingsperiode in te 

zetten om oplossingen aan te dragen. Enerzijds 

door te onderzoeken of het net langer kan blijven 

functioneren door piekmomenten af te vangen en 

daarmee de balans te herstellen, anderzijds door 

oplossingen te vinden om energie tijdelijk op te slaan 

of lokaal in te zetten om klimaateffecten tegen te 

gaan of maatschappelijke doelen en economische 

verdienmodellen te verrijken. Op deze manier hoeft 

de aanleg van zonneparken geen vertraging op te 

lopen. Tegelijkertijd kan deze ontwikkeling worden 

aangegrepen om netwerkcongestie als kans te 

zien om de beeldvorming van energietransitie te 

verbreden en meer draagvlak te creëren. Daarvoor 

maakt het onderzoek gebruik van drie principes: 

230 V

230V

230 V170 V
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230 V

230 V
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230 V

230 V

230 V

230 V

230 V
230 V

230 V

Grootverbruiker  

Als een zonneveld en de afnemer van 

elektriciteit direct aan elkaar kunnen worden 

gekoppeld, kan er gebruik worden gemaakt 

van een gecombineerde netaansluiting. Dit is 

voordelig omdat er maar één kabel aangelegd 

hoeft te worden. Dit kan door een zonneproject 

te combineren met een grootverbruiker. 

Datacenters, luchtvang-installaties en 

snelladers kunnen worden ingezet om de 

transportcapaciteit van zowel het afnemen als 

opwekken efficiënter te benutten. Bovendien 

kan verbruik achter de meter zorgen voor extra 

ontlasting van het net. 

KABELTREKKEN 

Bij deze methode worden meerdere zonne- en 

windparken via een gemeenschappelijke kabel 

aangesloten op een decentraal net. Op deze 

manier ontstaat een lokaal netwerk dat niet 

meer afhankelijk is van het bestaande net voor 

het leveren of afnemen van elektriciteit. 

PIEKSCHAVEN 

Piekschaven is in principe het afvlakken van 

piekbelastingen op het net. Het basisconcept 

erachter is heel eenvoudig: met opslag op locatie 

laadt het batterijen op op momenten dat het net 

de capaciteit van energie niet kan verwerken of 

het aanbod groter is dan de vraag. De energie 

in de batterij kan worden gebruikt voor andere 

lokale doeleinde en helpen voorkomen dat 

piekprijzen worden betaalt tijdens de duurste 

momenten van de dag. 
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Als gevolg van zeespiegelstijging verzilt het Friese 

landschap. Met name het kustgebied heeft hier in 

toenemende mate last van. Door de invloed van 

zout grondwater schuift de zoetwaterlens steeds 

verder landinwaarts en stroomt verzilt water naar 

het oppervlak. Dit heeft een negatief effect op 

de landbouwproductiviteit. De opbrengstwaarde 

van gewassen daalt tot soms wel 60 procent. Het 

inkomen van de boer komt hierdoor onder druk te 

staan.

Energiepieken van zonnevelden kunnen worden 

ingezet om verzilting tegen te gaan. Bij deze 

techniek wordt gebruik gemaakt van putten die 

het zoute kwelwater opvangen. Met behulp van 

restenergie kan dit zoute water op piekmomenten 

worden gefilterd en naar de oppervlakte worden 

gepompt. Het zoete water kan op deze manier 

de landbouwgronden van de boer bevloeien en 

een nieuw kwelderlandschap met kreekruggen 

en beddingen introduceren. Door dit op grote 

schaal toe te passen blijft de zoetwaterlens 

en bodemsysteem in balans. Langs de lengte 

van het kustgebied ontstaat een linie met 

zoetwaterhouders die het oude cultuurlandschap 

van terpen en wierden doet herleven. 

VERZILTING
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1. Op de nieuwe zoethoudende 
terpen liggen zonnepanelen 
die energie opwekken om de 
bodem te ontzilten.

2. Zout grondwater wordt uit 
de bodem onttrokken.

3. Een ondergrondse installatie 
zuivert het zilte grondwater.

4. Zoet water stroomt opnieuw 
het landschap in.

5. Er ontstaat een 
kwelderlandschap met 
zoet water dat toekomstige 
verzilting tegengaat.

6. De lokale boer verbouwd 
ontwikkeld een nieuwe 
business case waarbij 
gewassen op een natte bodem 
worden verbouwd.
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Het veenweidegebied van Friesland heeft te maken 

met bodemdaling. Door intensivering van het 

landgebruik en de opkomst van zware machines 

staat het waterpeil structureel te laag. Met als 

gevolg dat het veen droogvalt en oxideert: het 

verdwijnt in de lucht als koolstofdioxide. Hierdoor 

daalt de bodem elk jaar een aantal centimeters. Het 

alternatief is het huidige veen onder water zetten. 

Dat vraagt om een samenhangende blik met het 

gehele watersysteem van polders, beekdalen en 

vaarten voor afwatering. 

De polders in en rond het veengebied kunnen hier 

een belangrijke rol in spelen. De waterpeilen in 

deze gebieden zijn laag en vormen daarom ideale 

bassins om water in op te slaan. Rest-energie uit 

zonnevelden kan op piekmomenten het water in de 

bassins pompen en daarmee het elektriciteitsnet 

ontlasten. 

De strategische ligging aan de randen van het 

veen schept kansen om water uit te wisselen met 

het kleilandschap van de Middelzee waar vooral 

extreme droogte een grote rol van betekenis heeft. 

Samen vormen de bassins een netwerk van dobbe 

die als communicerende haarvaten in tijden van 

overvloed en schaarste de waterpeilen en het 

energiesysteem in evenwicht houden.  

Bodemdaling &

verdroging
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1. Drijvende zonnepanelen 
wekken energie op om 
grondwater het landschap in 
en uit te pompen.

2.  Bij overschot aan water in 
natte veengebieden wordt het 
water via de bodem ontrokken.

3. Het overtollige water wordt 
tijdelijk opgeslagen in grote 
dobbes.

4. In droge periodes wordt 
water uit de dobbes het 
landschap ingepompt. 

5. De lokale boer wordt 
beheerder van de dobbe en 
de zonnepanelen en kan 
watergerichte agrarische 
werkzaamheden verrichten. 
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Z0utcavernes & 

lege gasvelden 

Uit oppervlaktewater kan thermische energie (TEO) 

worden gewonnen (warmte en koude). In Friesland 

ligt de potentie van warmtewinning uit oppervlakte 

water hoog. Het omvangrijke stelsel van plassen, 

polders en vaarten biedt veel kansen voor een 

dergelijk systeem op grote schaal. Om ervoor te 

zorgen dat zomerwarmte in de winter kan worden 

gebruikt, dient het water te worden opgeslagen in 

de bodem (WKO). 

Lege gasvelden zijn hiervoor een ideale oplossing. 

Dit bespaart het slaan van nieuwe bronnen uit. 

Bovendien zijn deze putten met grote diepte uiterst 

geschikt om het water bij te verwarmen. 

De rest-energie van zonnevelden kan worden 

gebruikt om het oppervlaktewater van het 

watersysteem via ongebruikte gasnetwerk naar 

lege gasveld te pompen. Op deze manier kan 

van twee systemen één robuust systeem worden 

gemaakt. De distributie vindt plaats via een 

warmtenet dat kan aansluiten op bestaande WKO 

initiatieven.
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1

2
3

4 Stadsverwarming

WKO Warmte koude opslag

Zonneveld

TEO Thermische energie uit oppervlaktewater
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zandbatterijen

In het oosten van Leeuwarden ligt nationaal 

landschap de Friese Wouden. De Friese Wouden 

liggen op relatief hoge zandgronden, uitlopers van 

het Drents-Friese keileem-plateau. De typische 

terpdorpen ontbreken hier. In de Wouden is het 

coulisselandschap karakteristiek. Houtwallen 

en heggen die als erfafscheiding van dienst zijn, 

bepalen het aanzicht. Het gebied is geen streek 

met een grootschalige landbouwtraditie. De arme 

zandgronden dwongen keuterboeren in hun eigen 

onderhoud te voorzien. De gemeenschap staat 

daarom bekent om zijn handelskarakter. Deze 

ondernemersgeest kan opnieuw tot creatieve 

oplossingen leiden door gebruik te maken van dat 

wat in overvloed aanwezig is: zand. De zandbanken 

die soms tot aan de oppervlakte rijken, kunnen 

worden ingezet om energie op te slaan. 

Het idee is simpel: zand kan een heleboel warmte 

vasthouden. Door zand op te slaan in grote silo’s 

met een dikke isolatielaag kan veel energie worden 

opgeslagen. Elektrische piekstroom kan worden 

gebruikt om warmte te genereren. Door zandkorrels 

langs warme elementen te laten lopen, warmt het 

zand op tot 1.200 graden Celsius. De silo dient 

als thermos en zorgt dat het zand het grootste 

deel van de hitte bewaart. Als er na een paar uur 

behoefte is aan meer elektriciteit dan de duurzame 

bronnen kunnen leveren, gaat het zand uit de 

silo langs een warmtewisselaar om zo warmte 

of stroom te leveren. Dure lithium batterijen vol 

materialen die ecosystemen kapotmaken worden 

hierdoor overbodig. Daarnaast kunnen de silo’s 

een dubbelfunctie vervullen voor recreatieve of 

ecologische doeleinden.
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1. Zonnepanelen wekken energie op 
om de temperatuur in de batterijen te 
reguleren.

2.  Het zand voor de zandbatterijen 
wordt ontrokken uit de bodem in 
zanderige gebieden.

3. In de batterijen wordt energie uit 
de zonnepanelen opgeslagen.

4. De batterijen vervullen een 
recreatieve of ecologische rol in het 
landschap.

5. De lokale boer kan een nieuwe 
business case beginnen met een 
recreatieve boerderij en beheerder 
van de batterijen.

2

4

1

3

5



34

Stikstof

Leeuwarden heeft veel beschermde natuur en een 

groot areaal aan agrarische grond. Landbouw, en 

dan met name de veeteelt, stoot veel stikstof uit en 

natuurgebieden in de provincie hebben hier onder 

te lijden. Die stikstof slaat namelijk deels neer in de 

beschermde natuur en hoopt zich op in de bodem. 

Een overvloed van stikstof tast het leefmilieu 

van planten en dieren aan. Om de schadelijke 

uitstoot terug te dringen, is de overheid van plan 

om boeren uit te kopen. In veel gevallen hoeft het 

misschien niet zo ver te komen. Rest-energie kan 

namelijk worden ingezet om het stikstofprobleem 

aan te pakken. Zonnevelden kunnen worden 

gecombineerd met luchtvanginstallaties om 

lucht te zuiveren. Bij bronnen waar veel stik-en 

fijnstoffen wordt uitgestoten (bijv. landbouwgrond 

nabij snelwegen en natuurgebieden) kunnen 

deze installaties met filters schadelijke stoffen 

uit de lucht halen. Op deze manier kan de boer 

zijn land blijven bewerken en een extra zakcentje 

verdienen. In plaats van agrariërs uit te kopen kan 

de overheid met deze tactiek een gesubsidieerde 

inkomstenbron op gang te brengen.
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BEDRIJVENTERREIN - PERSLUCHT SNELWEG - CO2 LUCHTVANGINSTALLATIE STADSRAND - DATACENTER
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Energie armoede

Circa 10% van de huishoudens in Nederland 

heeft een te hoge energierekening ten opzichte 

van hun inkomen. Duurzame energie zou kunnen 

helpen de rekening omlaag te brengen, maar 

geldtekort houdt de energietransitie tegen. Het 

aantal Friese huishoudens dat in energiearmoede 

leeft, is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Bijna een kwart van de Friese woningeigenaren 

wil hun woning energiezuiniger maken, maar kan 

dit simpelweg niet financieren. Hierdoor dreigt 

Friesland achterop te raken. Kan rest-energie uit 

zonnevelden het tij keren?

Een concessie voor het aanleggen en exploiteren 

van een zonneveld wordt vaak voor een termijn 

van 10 tot 15 jaar vergund. Na deze periode zijn 

de zonnepanelen economisch afgeschreven en 

wordt het veld geruimd. Niet alleen blijven boeren 

zitten met overbodige infrastructuur, ook zorgen 

de zonnepanelen voor een afvalstroom. Tot op de 

dag van vandaag worden panelen zo ontworpen 

en in elkaar gezet dat deze slecht te recyclen 

zijn. In plaats van waardevollen materialen terug 

te winnen uit recyclage, belanden de panelen op 

de vuilnisbelt. Dit terwijl er nog veel rest-energie 

in een zonnepaneel zit. De fabrieksgarantie op 

zonnepanelen loopt inmiddels op tot 25 jaar, de 

verwachte levensduur tot soms wel 40 jaar. Vaak 

zit er dus nog meer rest-energie in het paneel 

dan er in een concessieperiode is uitgehaald. 

Het is zonde om dit potentieel niet te benutten. 

Gemeenten en marktpartijen kunnen bij een 

concessie afspraken maken om de afgeschreven 

panelen te schenken aan groepen die te maken 

hebben met energiearmoede. Op deze manier 

stellen we de afvalstroom uit en draagt het 

hergebruik bij aan het sociale dimensie van de 

energietransitie.
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kansen koppelen

De koppelkansen-kaart laat zien welke gebieden 

en opgave in de gemeente kansrijk zijn voor 

het benutten van rest-energie. In verschillende 

delen komen motieven voort om het onbenut 

energiepotentieel in te zetten, waaronder 

kenmerken van het landschap, maatschappelijke 

kwesties of gevolgen van klimaatsverandering. 

Door dit te doen, ontstaan kansen om de balans in 

het netwerk te herstellen of werkzaamheden voor 

het opwaarderen van het net uit te stellen. Daarmee 

laat het onderzoek een alternatieve strategie zien 

om congestiemanagement aan te pakken. De 

oplossingen en initiatieven resulteren niet alleen 

in uitstel of afstel van netwerkzaamheden: door 

congestiemanagement te koppelen aan andere 

ruimtelijke, maatschappelijke en economische 

vraagstukken, kan dit leiden tot meer draagvlak 

en daarmee het uitrollen van de energietransitie 

versnellen. 

De kaart pretendeert geen compleet overzicht te 

zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van het benutten van rest-energie, maar verbeeldt 

een manier van denken en handelen die het 

transitiepad en de agenda van de energietransitie 

kan verbreden en verrijken.
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Morgen beginnen, beschikbaarheid opnemen en afnemen energie
bron: https://www.liander.nl/transportcapaciteit/friesland

Hoe verder?

Energieagenda Leeuwarden maakt inzichtelijk dat 

netwerkcongestie en duurzame energiedoelen elkaar 

niet in de weg hoeven te zitten. Het ontwerpend 

onderzoek schetst scenario’s van een toekomstig 

energiesysteem dat veel sterker verbonden 

en verankerd is met klimaatopgave, circulaire 

verdienmodellen en sociale rechtvaardigheid en 

tegelijkertijd, door netcongestie serieus te nemen, 

ook het tijdspad van de transitie aanscherpt en 

inzichtelijk maakt. Daarmee beoogt de verkenning 

draagvlak te creëren voor een breder gedragen coalitie 

en perspectief om het uitrollen van de transitie in de 

juiste banen te leiden.

De manier van denken en handelen in het voorstel 

is het leervermogen dat kan worden ingezet om 

onze energievoorziening opnieuw te bevragen en 

in te richten. De verbeeldingen zijn een onvolledige 

documentatie van mogelijkheden die inspireren om 

hiertoe te bewegen. De belangrijkste les van het 

onderzoek is de werkmethode die in samenspraak 

met een bredere onderzoekscoalitie meer diepgang 

en draagvlak krijgt. Om de bevindingen uit het 

onderzoek een passend vervolg te geven, is een 

stappenplan met aanbevelingen opgesteld. 
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stap 1 - grip op congestie

Netbeheerders hebben overzicht van de gebieden 

waar wel en geen transportcapaciteit beschikbaar 

is en inzicht in plekken waar naar verwachting 

congestie gaat optreden. Deze informatie geeft 

een gedetailleerd beeld van welke gebieden op 

korte- en lange termijn beschikbaar komen om 

zonnevelden aan te leggen. In samenwerking 

met beheerders kan afstemming worden gezocht 

om de uitvoerbaarheid van energiedoelen te 

waarborgen.

Betrokken partijen: 

 • Tennet

 • Liander 

2025

2025

2025

2023

2024

20??

2027

bron: https://www.liander.nl/sites/default/files/Overzicht%20knelpunten%20-%20
Friesland%20-%20Midden%20Friesland%20%28Leeuwarden%29.pdf
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stap 2 - knelpunten en 

oplossingen in beeld

In overleg met netbeheerders en 

energiemaatschappijen kan worden besloten 

welke maatregelen moeten worden getroffen 

om de knelpunten in delen van het net op te 

lossen. Denk hierbij aan de mogelijkheden van 

piekschaven, kabeltrekken of grootverbruikers om 

het energiesysteem in balans te brengen.  

Betrokken partijen: 

 • Energiecoöperatie 

 • Liander

 • Eneco 

 • Vattenfall 

Bij een te hoge of te lage spanning werken de aangesloten 
installaties mogelijk niet als gewenst of kunnen deze 
schade oplopen.

Hoe en wanneer lost Liander dit op?
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektrici-
teitsnet. In het gebied rondom Warga zullen wij een nieuwe 
verbinding tussen Warga en Warten aanleggen. Deze in-
vestering moet met veel partijen, waaronder de gemeen-
te(n), worden afgestemd en bovendien is de uitvoeringsca-
paciteit van Liander en haar aannemers schaars. Daarom 
zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in 2023 afge-
rond kunnen worden.

Verdeelstation Warga heeft zijn capaciteitsgrens bereikt. 
Dit geldt voor teruglevering van elektriciteit. Naar 
verwachting lossen we dit probleem op z’n vroegst in 
2023 op. Hieronder staan de details van de oorzaak en de 
omschrijving van het congestiegebied.

Oorzaak
In Nederland neemt de behoefte om duurzame elektriciteit 
op het net terug te leveren snel toe. Het elektriciteitsnet 
is daar in bepaalde gevallen nog niet op berekend. In 
dit geval ontstaat daardoor in Warga een tekort aan 
transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit. 
Deze situatie leidt tot spanningsvariaties die niet langer 
binnen de vereiste kwaliteitsnormen vallen.

bron: https://www.liander.nl/sites/default/files/Overzicht%20knelpunten%20-%20
Friesland%20-%20Midden%20Friesland%20%28Leeuwarden%29.pdf
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Stap 3 - draagvlak 

koppelkansen water, 

klimaat en bodem 

In kaart brengen van koppelkansen: per netwerk 

of congestiegebied kan worden onderzocht hoe 

maatregelen voor capaciteitsproblemen kunnen 

worden gekoppeld aan opgave om de effecten van 

klimaatsverandering in het landschap te beperken 

of herstellen. 

Betrokken partijen: 

 • Waterschap 

 • Staatsbosbeheer 

 • LTO 

 • Provincie Friesland 

 • Gemeente Leeuwarden 

 • College van Rijksadviseurs




