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Inleiding  

De aanleiding 
In het voorjaar van 2016 is gestart met de aanleg van een nieuwe electric 

only route: de Bûtenfjildroute. De vaarverbinding vanaf de Grutte Wielen bij 
Leeuwarden naar de Swemmer bij De Westereen verbindt het Bûtenfjild met 

zowel Leeuwarden als de Lits-Lauwersmeerroute. 

Van de sloepenroute is slechts een klein deel aangewezen als electric only. 

Het betreft het stukje nieuw te realiseren vaarweg tussen Ryptsjerk en de 
Sippenfennen. Op dit traject mag alleen gevaren worden met elektrische- en/

of hybride aangedreven boten. De rest van de route gaat over bestaand 

vaarwater waar voor de komst van de nieuwe vaarverbinding al gevaren werd 

met boten met verbrandingsmotoren. 

Duidelijkheid en mogelijkheden 
In de aanloop naar- en tijdens de realisatie van de Bûtenfjildroute is gebleken 
dat het begrip en de aanwijzing van ‘Electric only’ bij inwoners en 

ondernemers voor veel verwarring zorgt.  

Waarom is ervoor gekozen om slechts een gedeelte van de route aan te 

wijzen als electric only? Waarom gaat dit over een gedeelte dat zich net 
buiten het natuurgebied bevindt? Wat mag wel/niet? Hoe wordt er 

gehandhaafd? Wie is voor welk aspect verantwoordelijk?  

Bewoners zijn  veelal nog onbekend met het fenomeen elektrisch varen en 

spreiden soms vanuit deze onbekendheid ook weerstand en recalcitrantie  

tentoon. “Wat een flauwekul”. “Ik moet nog zien wat er gebeurt als ik er 
gewoon doorheen vaar”. Daarbij gaven ondernemers tijdens diepte-

interviews   aan dat zij een visie nodig hebben op het elektrisch varen om de 1

Bûtenfjildroute eenduidig te kunnen exploiteren en te vermarkten. Wat is 

precies het product dat zij (op de langere termijn) kunnen aanbieden? De 

meeste ondernemers zijn met het oog op hun investeringen geïnteresseerd 
in de lange termijn. En zien daarom elektrisch varen bij voorkeur als 

groeimodel wat stap voor stap wordt ingevoerd en waarbij ze zelf stap voor 

stap besluiten kunnen nemen.  

Aan provincie en de beide gemeenten is gevraagd om duidelijkheid te geven. 

  Inventarisatie mogelijkheden Marketing, Electric only vaarroute Bûtenfjild, Een document met conclusies uit 27 diepte-interviews met toeristische ondernemers, Pilat Advies, 29 april 20161
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Naast de roep om duidelijkheid rijst ook de vraag of alle potentiële 
mogelijkheden wel benut worden als het e-only deel zich beperkt tot een 

klein deel van de route.  

Verkenning 
Hanneke Schmeink is daarom door beide gemeenten en stichting 

Wetterwâlden gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de aspecten 
die aan bod komen als gemeenten een gebied (het Bûtenfjild) als volledig 

electric only vaargebied willen (laten) aanwijzen. Wat kom je hierin tegen en 

wat is er nodig als je deze ambitie binnen nu en vijf jaar wilt implementeren? 

Kortom, wat zijn de kansen en (on)mogelijkheden voor een transitie van het 

Bûtenfjild naar E-only vaargebied? 

Leeswijzer 
De verkenning geeft inzicht in de omvang van de watersport in het Bûtenfjild, 

de stand van zaken en ontwikkelingen in en rond elektrisch varen, zowel in 

Fryslân als daarbuiten.  In de rapportage zijn veel voorbeelden, leerpunten 

en facts en figures opgenomen. Daarnaast geeft de verkenning inzicht in 
gedachten, ideeën, kansen en belemmeringen die leven en spelen  bij 

inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen in het gebied. De 

verkenning resulteert in conclusies en aanbevelingen voor een marsroute 

naar electric only.  

Om veel informatie op een compacte overzichtelijke wijze weer te geven is 

gekozen voor een zogenoemde bulletsgewijze rapportagevorm. 
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Waarom eigenlijk elektrisch varen 
Het is gewoon genieten! 
– rust bij jezelf en de omgeving. Je hoort de stilte of kan met elkaar 

praten 
– ruikt natuur, niet de benzinedamp 
– betrouwbaar en eenvoudig dus weinig onderhoud  
– lage gebruikskosten, voor ongeveer 1 euro, 1 dag varen 
– ervaringen (ver)huurders: makkelijk bedienen 



1. Elektrisch varen in het Bûtenfjild  

Hoe het begon 
Een route door het Bûtenfjild is één van de gekoesterde wensen uit de 

dorpenvisie Wetterwâlden Bûtenfjild. De dorpenvisie is een bundeling van 
plannen uit de dertien dorpen die liggen rondom het Bûtenfjild. 

In 2013 werd "Land en water verbonden; toekomstbeeld en strategische visie 

voor waterrecreatie in Noordoost Fryslân" opgesteld. Vaarwegen verbinden is 

een van de strategische thema's. De Falomster Feart wordt aangemerkt 
zowel als belangrijke schakel tussen de Lits-Lauwersmeerroute en 

Leeuwarden/Dokkumer Ee als cruciale verbinding voor sloepenvaarders naar 

het Bûtenfjild. In het bijbehorende projectenboek richt project 3.1 zich op het 

Duurzaam Ontsluiten van het Wetterwâlden-Bûtenfjild en benoemt de 

vaarverbinding voor klasse F als een belangrijk aspect voor het ontsluiten.   

De provincie richt zich middels het Friese Merenproject op het verduurzamen 

van de watersport. De provincie zet zich in om elektrisch varen te stimuleren. 

Een van de stimuleringsmaatregelen van "Flusterjend Farre troch Fryslân is 

het aanleggen van speciale electric only routes. Dit biedt de optimale 
vaarbelevenis van schoon en fluisterstil varen.  

Grontmij voerde in 2011 een onderzoek uit naar kansrijke vaarroutes voor 

elektrisch varen in Fryslân. De vaarverbinding Falomster Feart - Grutte Wielen  

was één van de onderzochte vaarroutes. Op basis van tien toetsingscriteria 
werden de meest kansrijke tracés aangewezen waaronder de vaarverbinding 

door het Bûtenfjild.  

In 2014 is (eveneens door Grontmij) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 

naar de: civieltechnische en financiële, ecologische en economische 
uitwerking. Op basis van ambities en onderzoeken is in 2016 gestart met de 

aanleg van de nieuwe electric only route: de Bûtenfjildroute. Volgens de 

classificatie van het Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (PVVP): Klasse F met 

restrictie electric-only en hybride. Het Wetterskip is onderhoudsplichtig voor 

het vaarwater (beheer bak) en provincie is nautisch beheerder. 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Watersport in het Bûtenfjild  

Verhuurvloot  
– 126 kano's  
– 15 motorboten 
– 12 elektrische boten 

(Inclusief verhuur van Dokkum en Leeuwarden) 

Eigen bootbezitters 
– via trailer 
– boot aan huis  
– in haventjes in het gebied 

Met betrekking tot aantallen van eigen bootbezitters zijn geen exacte 

gegevens bekend. Op basis van veldverkenningen zomerseizoen 2016 en 

interviews met bezoekers en inwoners is het volgende beeld te schetsen in 

woord en beeld (op de naastgelegen pagina). 

Naast kano's en roeiboten varen in het gebied overwegend open boten met 

buitenboordmotoren. Grove inschatting is dat het gaat om een particuliere 

vloot van zo'n 50 gemotoriseerde boten. De gebruikte buitenboordmotoren 

zijn overwegend verbrandingsmotoren variërend in de vermogensrange van 
3 -10pk. Een aantal boten is naast een verbrandingsmotor ook uitgerust met 

een elektro motor. Het gaat dan vooral om boten gebruikt om te vissen.  

In specifiek de Falom bevinden zich een beperkt aantal (circa 5) 
kajuitmotorboten met een binnenboordmotor. Deze hebben niet het 

Bûtenfjild als vaarbestemming, maar gaan via de sluis naar de Swemmer bij 

De Westereen.  

De meeste boten liggen nabij het huis of in één van de haventjes bij Munein, 
of De Falom. Middels de openbare trailerhellingen bij Feanwâlden (Bûtenfjild 

30) en Readtsjerk (Ottemawei 5) komen ook visboten van buiten het gebied. 

Oplaadpunten 
– Jachthaven Eibertsnest 
– Grote Wielen 
– Aldtsjerk 
– Burdaard 

Voor het opladen van laag vermogen elektrische aandrijvingen volstaat een 

'standaard' stopcontact. 
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2. Ontwikkelingen in elektrisch varen 

Ontwikkelingen in aantallen 
De Stifting Elektrysk Farre Fryslân heeft in 2016 een marktonderzoek 

uitgevoerd naar elektrische aangedreven boten (kortweg elektrische boten). 
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek luiden: 
– Zowel in Nederland als Fryslân blijven de aantallen geleverde e-

motoren een sterke groei vertonen 
– In Nederland varen eind 2014 naar schatting ruim 9.000 e-boten. 
– In Fryslân varen ruim 1.300 elektrische boten (note: De Friese werven 

bouwen meer elektrische boten dan er op de Friese Wateren 

bijkomen. Daarom ligt het aantal aandrijvingen hoger dan het aantal 

boten in Fryslân). 
– Merendeel van de geleverde elektrische aandrijvingen heeft een 

vermogen lager dan 10kW (m.a.w. toepassingen van elektrisch 
overwegend  in kleinere schepen) 

– Particulieren vormen de grootste afzetmarkt van e-aandrijvingen. 
– Onbekend zijn met mogelijkheden van elektrisch varen maakt dat 

potentiële kopers toch regelmatig kiezen voor bekende fossiele 

aandrijving. Dit terwijl een elektrische variant voor het gebruiksdoel 
geschikt is. Voorlichting kan hierin een rol spelen.  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Ontwikkelingen in motoren en accu’s 
Waar 'vroeger' de elektromotor synoniem stond voor sloom en gedoe zijn de 

elektrische systemen in vergelijking met de beginperiode betrouwbaarder, 
lichter, sneller en goedkoper.  

Innovaties vinden plaats op verschillende fronten: 
– Technische innovaties  

▪ schroefrendement 
– Innovaties opslagcapaciteit/accu’s;  

▪ bijv. Lithion: lichter, makkelijker, compacter en gaat langer mee 

▪ milieuvriendelijke alternatieven loodaccu's  

▪ waterstofaccu 
– Innovaties in energie- en vermogensdichtheid 

▪ energiedichtheid: meer energie met minder kilo's accu 

▪ vermogensdichtheid: in korte tijd veel energie 
– Innovaties met energieopwekking 

▪ zonnepanelen geïntegreerd aan boord. 

De verbeteringen hebben als resultaat dat het prijsverschil tussen 

verbrandings- en elektrische motoren voor de hele lage vermogens bij 

buitenboordmotoren al ten gunste van elektromotoren uitpakt. Bij 

binnenboordmotoren (in-board motoren) is er nog wel een fors prijsverschil. 

Door de innovaties nemen de benodigde vermogens en opslagcapaciteiten 
af zodat ook dit prijsverschil in de toekomst terug loopt. Tevens is de 

verwachting dat elektrisch varen kan meeliften met de volumes en innovaties 

en ontwikkelingen bij elektrisch rijden. 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De innovaties en ontwikkelingen in elektrificering betreft niet alleen ‘kleinere’ motorboten maar ook zeilboten en grotere (plezier) vaart. 
Gezien het vaargebied en aanwezige schepen in het gebied ligt de focus in deze verkenning bij kleinere motorboten en - aandrijvingen.



Facts en figures van een elektromotor 
Leveranciers geven de kracht van elektromotoren aan in verschillende 

termen. Veelal worden de lagere vermogens weergegeven in lbs 
(stuwkracht in ponden) en de hoger vermogens in Wattages 

(kW=kiloWatts). De lichtere elektrische buitenboordmotoren krijgen ook 

vaak de aanduiding fluistermotoren.  

Voor het verplaatsen van een boot is stuwkracht nodig. Richtlijn is dat per 10 

kg waterverplaatsing minimaal 1 Lbs nodig is. Vang je echter meer wind, 
(bijvoorbeeld door een kap op de boot) of is de romp niet optimaal voor lage 

snelheden (zoals planerende boten) dan is meer vermogen nodig.  

Factoren van invloed op benodigde vermogen van de motor zijn: 
– gewicht boot (gewicht van de boot zelf maar ook passagiers, bagage etc.) 
– rompvorm (stroomlijning) en materiaal boot 
– soort vaarwater, beschut op binnenvaartjes of open, grote meren 
– windgevoeligheid boot (bijv. door hoogte of opbouw) 
– snelheid waarmee wordt gevaren 
– gewenste remvermogen; vooral van belang in druk vaarwater zoals 

grachten. 

Het vermogen van een accu wordt uitgedrukt in Ah (Ampère/uur). Een accu 

van 90Ah kan 90 uur lang 1 Ampère leveren of 90/5 = 18 uur lang 5 Ampère. 

Vermogens van elektromotoren zijn niet direct één op één te vergelijken met 
pk.’s (paardenkrachten). Natuurkundig kan je stellen dat 1 pk = 0,73 Kw. 

Echter in de praktijk kan je deze vertaling niet direct maken. Er is namelijk 

verschil in vergelijking op het gebied van vermogen en snelheid. Een 

elektromotor geeft in tegenstelling tot een verbrandingsmotor meteen vanaf 

de eerste omwenteling zijn volle kracht af. Een brandstofmotor doet dit pas 
bij een hoger toerental. Dit bekent in de praktijk dat de rompsnelheid van de 

boot al gehaald wordt bij grofweg de helft van het vermogen. Dit bleek ook 

uit de ervaringen opgedaan met de Elektrificering Fryske Verhuurvloot: de te 

installeren elektromotoren konden qua vermogen kleiner zijn dan de diesels 

die uit de boten kwamen. Wat betreft snelheid gaat een andere vergelijking 
op. Bijvoorbeeld qua stuwkracht is een 2,5PK benzine motor vergelijkbaar 

met 56 Lbs en een 4PK met 71 Lbs. In snelheid is een 55Lbs motor echter 

meer te vergelijken met een 1,5 tot max 2 PK benzine motor. 

Onderstaande tabel is puur indicatief en gebaseerd op basis van gegevens 
van verschillende leveranciers.   

Vermogen 
elektromotor

Vergelijkbare stuwkracht/snelheid
brandstofmotor 

Max lengte in meters 
en waterverplaatsing 

30 Lbs 1 -1,5/0,5 -0,8 pk 3 m - 300 kilo

55 Lbs 2 / ruim 1 pk 4 -5,5 m en 700 kilo

80 Lbs 4,5/ 2 pk 4 - 6,5 m en 1000 kilo

1kW 4/ 3pk < 6 m en 1500 kilo

4kW 9,9/8 pk < 7 m en 4000 kilo
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Vergelijk buitenboordmotoren 
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Torqeedo: € 1.800 inclusief geïntegreerde accu. 
Vergelijkbaar met 3 Pk. Gewicht: motor 8,9 kg en accu 4,5 kg

Vortex: € 300,- + extra 100 euro accu. Vergelijkbaar 2 Pk. 
Geschikt voor  gebruik op vis/roeiboot tot 4 meter in 
beschut water.

Benzinemotor 2,5 Pk viertakt: +/- € 800,- 

Brandstof 2 takt versus 4 takt  
Kortgezegd zijn 4-takt motoren: stiller, zuiniger en schoner.  2- takt 
motoren vragen om mengsmering en zijn niet kapot te krijgen Echter 
vanaf 2007 mogen 2 -takt motoren niet meer gemaakt worden 
vanwege de emissiewetten vanuit de EU. Het 2-takt tijdperk loopt ten 
einde.

All in One Outboards in opmars  
Sterk in ontwikkeling zijn de zogenaamde all in one 
buitenboordmotoren; in deze motoren is een lichte accu 
geïntegreerd. Naast nieuwe modellen komen ook meer aanbieders.
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Verbrandingsmotor 6 Pk +/- € 1.400,-

Torqeedo +/- 6Pk: € 3.200

Elektromotor vergelijkbaar 4 Pk +/- € 1.400,-

Mate van gebruik van belang bij keuze motor 
Eveneens van invloed op de keuze voor merk/type elektrische motor 
is de mate van gebruik. De kleinere ‘fluistermotoren’ zijn minder 

geschikt voor langere tijd achter elkaar op vol vermogen te draaien. 

Een verhuurboot vraagt een andere motor dan een motor voor 

particulier gebruik.



Ontwikkelingen in boten 

Naast motoren zijn ook bij boten ontwikkelingen zodat elektrisch varen toegankelijk wordt voor elk vaarwater en voor elke portemonnee. Innovaties vinden vooral 

plaats in materiaal en stroomlijnen van het onderwaterschip. Hieronder enkele voorbeelden in de ‘sloepen’ categorie. 
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Whaly € 11.500 (wv 7.000 motorpakket) kunststof



Innovaties en ontwikkelingen E-varen in 
Fryslân 

Mienskip: zelfbouwpakket 
– Initiatief vanuit SEFF  
– Innovaties onder andere bij vergroting schroefrendement 
– Target 50 boten 
– Boot €10.000 - € 12.000 
– Motor €3.000 - € 4.000 
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Happy Whale: verhuurconcept voor ondernemers  
– Happy Whale is financierder; na aantal jaar 20% investeringswaarde overnemen 
– Keuze voor goed elektrisch systeem, bewust oversized pakket: 10-12 uur varen 
– Uitgebreide telematica (inloggen boot, routeinfo etc) 
– Voorbeeld: Stil 550 

▪ trede 1: € 3.200,- per jaar rente en aflossing 

▪ trede 2: € 1.250 vanaf prijsservicepakket (verzekering, onderhoud, checks 

etc) 
▪ trede 3: uit de kosten waarbij omzet wordt verdeeld tussen ondernemer en 

Happy Whale 

▪ Uitgaande huuromzet € 7.500 blijft ruim € 2.000 voor ondernemer over. 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Alu Still 550 (Foto: Happy Whale)



Greenjoy: succesvolle verhuurformule  
Ervaringen 
– E varen zeer gebruiksvriendelijk. Makkelijke handeling.  
– Keuze voor goede boot, goed systeem (met goed accupakket).  

Dat betekent in praktijk ’s avonds stekker erin, 's morgens stekker 

eruit en hele dag varen.  
– Een rondje kunnen varen is belangrijk. 
– Voldoende volume (veel huurders) is belangrijk.  
– Veel studenten 2 uurtjes varen, met 8 in boot zelf supporting, 

alternatief voor het terras. 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 3. Ervaringen elders in de lande 
Op diverse plaatsen in Nederland zijn toepassingen van elektrisch varen. 

Navolgend een aantal toelichtingen met motivaties, ervaringen en 

leerpunten. 

Wateren in woonwijken 
Op diverse plaatsen in Nederland zijn woonwijken waar in de wateren in de 

woonwijk alleen met elektrische motoren gevaren mag worden. Bijvoorbeeld 

in Rosmalen, Beuningen, Nesselande. Naleving en handhaving is in deze 

gebieden geen thema. Doordat de sociale controle hoog is en het een 
'gesloten' systeem betreft.  

Amsterdam 
Amsterdam wil het nautisch gebruik van het water verduurzamen.  

In de nota varen in Amsterdam 2.1 is de ambitie uitgesproken voor zero 

emissie en stip op de horizon in 2025: eerste uitstootvrije binnenhaven. De 
aanpak gaat via verschillende segmenten met verschillende maatregelen.  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– Passagiersvaart (rondvaart en verhuur) veel bereikt via uitgifte 

vergunningen 
▪ Vergunningen schaars, extra punten uitstootvrij vaartuig 

▪ Tot 14 meter 95-98% uitstootvrij 

▪ 14 meter in transitie, veel verwacht van nieuwe uitgifte vergunningen 
– Pleziervaart --> iets lastiger 
▪ 2 takt verbod (gemeente buigt zich op dit moment over optie 2020 

volledig uitstootvrij; dan komt overgangsbeleid voor schone 4 takt) 

▪ Prijsprikkel via havengeld - 70% korting dus rekensom hoe eerder 

instap hoe sneller terugverdiend. 

▪ Voordeel in Amsterdam: Merendeel motoren laag vermogen. Motor gaat 

op bagagedrager mee naar huis. Thuis opladen en minder kans 
diefstal motor. 

▪ Ontwikkeling E-motoren gaat snel. Prijstechnisch steeds interessanter. 

▪ Er mag in grachten niet harder dan 6km/h dus niet veel vermogen 

nodig. 
– Communicatie: organisch verlopen 
▪ Expertmeetings 

▪ Overleg marktpartijen; laadpunten hoe en waar 

▪ Zowel markt als particulieren willen zelf --> vergroot vaarbeleving, 

lekker tuffen zonder stank en geluid. Hoeft/kan in grachten toch 

niet stoer doen met gashendel overhalen. 
– Handhaving 

▪ Via vignet ic.m. kennis handhavers op het water.  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“BB motor gaat in tas achterop de fiets mee.  Handig thuis opladen en wordt ie ook niet gejat” 



Reeuwijkse Plassen 
Situatie 

De Reeuwijkse plassen zijn een bijzonder gebied. 
– Besloten, geen recreatievaart van buiten --> daardoor beperkte 

recreatiedruk.  
– Groot deel particulier eigendom, gesteggel wie betaalt onderhoud 
– 15 jaar geleden: “We gaan het anders doen: iedereen die in gebied 

vaart betaalt.”  
– Netto opbrengst 'vaarontheffing' terug naar plassengebied via 

stimuleringsregeling in beheer bij Stichting VEEN (gemeente en 
particulier eigenaren) 

– Afspraken vastgelegd in convenant en gemeente stelde nieuwe 

regels vast in APV.  
– Particulieren gestimuleerd om elektrisch te varen door korting op 

vergunning. 2016 eerste jaar met forse korting.  
– Voor verhuurders geldt een verplichting. Als je een boot wilt verhuren 

moet die elektrisch zijn. 

Ervaringen  
– Voordeel E varen; bescherming voor gebied en watersporters (gaan 

minder hard, huurders vaak onervaren waardoor minder 

ongelukken) 
– Ambtenaar mag niet zomaar handhaven op particulier terrein. Nu 

wel omdat is vastgelegd in APV.  
– In Reeuwijk strikte handhaving op snel varen. 
– Was in verleden 1 verhuurder met brandstofmotor. Oplossing in 

overleg samen uitgewerkt met verhuurder. 
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“Bij de invoering 15 jaar geleden was best wat commotie, 
 maar nu draait het erg goed” 



Nieuwkoopse Plassen 
Situatie. 
– Varen met vaarvergunning voor motorboot of elektromotor via 

verschillende verkooppunten (privaat, publiek). 
– Gemeente nautisch beheerder. Regels verankerd in APV. 
– In samenwerking met Natuurmonumenten is elektrisch varen 

toegestaan in speciaal opengestelde wateren.  
– Het gaat om relatief  besloten water, beperkte recreatievaart van 

buiten --> daardoor beperkte recreatiedruk.  

Ervaringen Verhuurder 
– Verhuurt al 20 jaar; een verhuurder heeft in Nieuwkoopse Plassen 

alleen bestaansrecht als hij beschikt over elektrische boten.  
– Weerstand of angst voor elektrisch speelt niet. Techniek stabieler: 

sterker en beter. E is makkelijk bedienen. 
– Gebruiken traxie batterijen ingesteld op 6km/h. Hele dag varen 

zonder te laden. 
– Waterplanten soms probleem. Regelmatig achteruit-vooruit. Als je 

dat niet doet loopt de schroef vast. 
– Consumenten huren een bootje voor 2/2,5 uur. Dan ga je de boot 

niet uit. Wel dag combineren wandelen en bootje varen. 
– Geen ambities naar E-only. Is doorgaande route van/naar 

Amsterdam. Dus niet te doen. Veel hybride en degene die de plas 
niet afkomen hebben vanzelf omgebouwd. 

– Handhaving lastig? 
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"Je gaat toch ook niet met een auto over het fietspad. Dat doe je niet!"



Ervaring Natuurmonumenten 
– Met signing/borden aangegeven waar wel waar niet. Moet duidelijk 

zijn en geen vragen oproepen. Dan is overige communicatie minder 

nodig. 
– Handhaving gaat over het algemeen prima. Er zijn natuurlijk altijd 

mensen die toch met brandstofmotor er doorheen varen. Meestal 

onwetendheid. Dan leggen we het uit.  
– Vanuit Marketing oogpunt aantrekkelijk. Vinkeveen vaak ongelukken. 

Hier rust en stilte en geen ongelukken. 
– Bewust routes in 1 vaarrichting--> kom je minder mensen tegen --> 

meer stilte beleving. 
– Elektrisch varen gaat goed samen met natuur: stil en minder snel. 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"Supervet dat mensen ons gebied kunnen ervaren in 

een fluisterboot. Niet verstorend en toch genieten 

daar worden wij ook gelukkig van."



Giethoorn  
 

Doel: 
– Duurzame en natuurvriendelijke vormen recreatie bevorderen 
– Kwaliteitsverbetering T/R product 
– Bijdragen aan onderscheidend vermogen van de regio 

Drietrap aanpak om verbrandingsmotoren terug te dringen 
– Midden jaren 90 maatregelen verhuurbootjes elektrificeren 
– 2010 stimuleringsmaatregel elektrificeren rondvaartboten 
– 2011 stimuleringsmaatregel particulieren (wo eigen bewoners en 

recreanten verblijfsrecreatie)  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Leerervaringen uit voornoemde 
voorbeelden 

Ervaringen 
– Elektrisch varen past bij deze tijd. 

– Zijn wel woonwijken volledig electric only maar nog geen grotere 

aaneengesloten gebieden in Nederland.  

– Om elektrisch varen in geheel gebied toe te passen moet het passen bij 

type vaargebied; bijvoorbeeld beperkt mogelijkheid tot hard varen of 
natuurgebied. 

– Door elektrisch varen is het mogelijk meer vaargebied door of naast 

natuur te ontsluiten.  

– E verhuur is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. 

Instrumenten & handhaving 

– Afdwingen via vergunningen. 

– Verleiden via milieukorting op bijvoorbeeld vaarontheffingen of 

havengelden 

– Stimuleren via subsidies en slooppremies. 
– Eerst informeren en waarschuwen dan bestraffen 

Communicatie 

– Veel in overleg en afstemming met gebruikers 

– Duidelijke bebording noodzakelijk naast (digitale) informatie 
– Elektrisch varen nog weinig gebruikt in de promotie en marketing. 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4. E-routes in Fryslân  

De provincie heeft vanuit Het Friese Merenproject sterkt ingezet op het 

stimuleren van elektrisch varen in Fryslân; ‘Skjin en flústerjend farre troch 

Fryslân’. Samen met de Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), het 

bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden is gewerkt om het 
duurzame watertoerisme – en daarmee de werkgelegenheid - te stimuleren.  

In 2011 heeft de Grontmij in opdracht van de Provincie Fryslân onderzoek 

uitgevoerd naar de kansen voor elektrisch varen in Fryslân. In dit onderzoek 

is gekeken naar de ontwikkelingen binnen het elektrisch varen, het 
toekomstige gebruik van elektrische boten en de behoefte aan het stille 

varen. Op basis van de kansen die er vanuit de vraagkant lagen, is vervolgens 

gekeken naar de mogelijkheden om in de provincie Fryslân routes en tracés 

geschikt te maken voor elektrisch varen. Provinciebreed zijn de 

mogelijkheden geïnventariseerd, zowel via de gemeenten als via 
ondernemers. Dit heeft uiteindelijk een selectie opgeleverd van 10 kansrijke 

vaartracés die geschikt zijn om tot zogenaamde ‘electric only’-routes te 

ontwikkelen. De geselecteerde 10 vaartracés zijn getoetst op 10 

toetsingscriteria. Op basis van deze toetsing zijn uiteindelijk een aantal tracés 

aangewezen als meest kansrijke elektrische vaartracés.  

Uiteindelijk zijn naast de route door het Bûtenfjild in Fryslân de volgende 

electric only gerealiseerd of in ontwikkeling: 
– Vaarrondje Heeg- Oudega;  
– Reidmarroute van Bolsward naar Oudega 
– Stand alone route vanuit Earnewald  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http://www.seff.nu/


 

Vaarrondje Heeg - Oudega 

– De route is geopend in juni 2016. 
– De route loopt van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via het 

Ringwiel en het Sânmar terug naar Heeg.  

– De gemeente Súdwest-Fryslan gaat vooralsnog niet strikt handhaven: wel 

monitoren en zien hoe het zich ontwikkelt. 

– Rond de route zijn geen bredere toeristische ontwikkelingen 
gestimuleerd vanuit de overheid. Verdere ontwikkeling en vermarkting is 

aan ondernemers. 

– De e-only routes leefden nog niet echt; meer enthousiasme bij 

bestuurders na opening route Heeg-Oudega. 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Reidmarroute 

– Aanleg start voorjaar 2017 

– Het nieuwe vaartraject is een voormalige kanoroute vanuit Bolsward over 
de Blauhûsterpuollen naar Oudega. 

– De Reidmarroute komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het 

Reidmar en het Sipkemar te liggen.  

– Voor de aanleg van de route is het nodig om dammen te verwijderen en 

bruggen te verhogen. Op een aantal plaatsen moeten de vaarten meer 
breedte en diepte krijgen. 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Groen licht voor aanleg ‘elektrische’ Reidmarroute
In het voorjaar van 2017 start de aanleg van de derde electric-only route in Fryslân: de Reidmarroute. Provincie Fryslân,
gemeente Súdwest-Fryslân en omwonenden bereikten hierover een akkoord. Het nieuwe vaartraject is een voormalige kanoroute
vanuit Bolsward over de Blauhûsterpuollen naar Oudega.

De route is uitsluitend bedoeld voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen en kan ook gebruikt worden door suppers en
kanoërs. Met deze derde electric-only route wil provincie Fryslân het schoon en stil varen verder stimuleren. De route is in de
zomer van 2017 klaar.

De Reidmarroute komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar te liggen. Voor de aanleg van de
route is het nodig om dammen te verwijderen en bruggen te verhogen. Op een aantal plaatsen moeten de vaarten meer breedte
en diepte krijgen. De eerste stap die de provincie binnenkort zet is het vinden van een aannemer.

Inloopavond dinsdag 22 november

Op dinsdag 22 november organiseren provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een inloopavond voor belangstellenden.
Tijdens deze avond krijgt u het laatste nieuws en kunt u vragen stellen over de aanleg van de vaarverbinding.

Wanneer: Dinsdag 22 november van 19.00 uur - 21.00 uur

Locatie: Café De Freonskip, Vitusdyk 15, Blauwhuis

Tijdens deze avond kunt u in- en uitlopen.

Derde Friese electric-only route

De Reidmarroute is de derde electric-only route in Fryslân. De eerste electic-only route is sinds juni van dit jaar in gebruik. De
route loopt van Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega en via het Ringwiel en het Sânmar terug naar Heeg. Afgelopen zomer
startten de werkzaamheden aan de tweede electric-only route, de Bûtenfjildroute. De vaarverbinding loopt vanaf de Grutte
Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. De route is in het
voorjaar van 2017 klaar.

Het Friese Merenproject

De aanleg van de Reidmarroute is een samenwerking tussen Provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, werkgroep
Reidmarroute en het voormalige Friese Merenproject. Vijftien jaar lang werkte de Provincie Fryslân met gemeenten en andere
partijen aan het aantrekkelijker maken van de watersport in Fryslân. In 2016 en 2017 worden de laatste projecten van het Friese
Merenproject opgeleverd.



Route Earnewald 

– Route vanuit centrum Earnewald.  
– Route is stand-alone en niet verbonden met doorgaand vaarwater 

– De route is te bevaren met huurboot of via gesloten trailerhelling. Sleutel 

is verkrijgbaar via havenkantoor.  

– Bij de vispassage ‘Lange Sleat-Ringfeart’ is er nog een knelpunt in de 

vaardiepte. 
– Uit ervaring blijkt dat intensiveren maaien en hekkelen nodig is om de 

route begaanbaar te houden. Dit is opgenomen in het 

onderhoudsprogramma. 

– Twee ondernemers bieden een huurboot aan.  

– Ambitie is om E-routes geleidelijk uit te breiden in Alde Feanen. 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5. Wat leeft en speelt er in het Bûtenfjild 
Wat leeft rond elektrisch varen 
– Watersport, elektrisch varen en de e-only route leeft nog niet sterk in de 

dorpen m.u.v. direct betrokkenen of langs de route. 

– Als de mogelijkheid voor varen er daadwerkelijk is, dan roept het 

waarschijnlijk wel een vraag op. Zoals bij de realisatie van de haven in 
Ryptsjerk, dan gaan mensen nadenken over de aanschaf van een bootje. 

– Als je er over in gesprek gaat komen de mogelijkheden, gedachten en 

ideeën. Vroeger was Schierstins ook over water bereikbaar. Als haven in 

Feanwâlden er is kan je er ook weer heen lopen.  

– Ten aanzien van brandstofmotoren: “Die oude pruttels zijn toch niet 
meer van deze tijd.” 

– Tegelijkertijd leeft ook de opvatting: “Flauwekul, dat elektrisch varen.”  

– Ten aanzien van het hele Bûtenfjild elektrisch varen zijn er voor- en 

tegenstanders: “Kan toch niet dat we kans laten lopen omdat een paar 

schreeuwers roepen: “dan mei ik 'r net mear troch hinne" . 
– Zonde en beetje gek als e-varen beperkt blijft tot kleine stukje wat ook 

nog minst interessant is. E-varen komt pas echt tot zijn recht in het 

natuurlijke gedeelte. Eigenlijk niet meer dan logisch om hele gebied E-

only te maken. 

– Mensen die ervaring hebben met E-varen zijn positief en willen niet meer 
anders. “We kunnen gewoon praten en genieten van de vogelgeluiden. “ 

Kansen en mogelijkheden  
– Prachtig gebied maar onbekend. Kans op gebied te positioneren. 

– Gebied leent zich bij uitstek voor e-only. Past bij stilte, vogels en libelle's. 

"Het ontluikende landschap in de zon zien opkomen is ongekend" 

– Ontsluiting natuurgebieden. E-varen eerder in evenwicht met natuur. 
Daardoor eerder openstellen van natuurgebieden. Snelheid E-motor is 

goed te reguleren, minder geluid, beschadiging oevers 

– Als je ervoor gaat om het gebied zo te positioneren. Dan moet je deze lijn 

ook consequent doortrekken. En niet ineens een pretpark in gebied 

toestaan. 
– Extra ontsluiting van het gebied. Met fietsen en wandelen kan je niet 

overal komen. 

– Kans dat elektrisch varen aanslaat wordt steeds groter omdat men zich 

beter bewust is van duurzaamheid. 

– Elektrische vaarroute is katalysator voor andere zaken; duurzaamheid en 
toeristische sector 

– Prikkelt de ondernemersgeest.  

– Falom eerst richten we ons op de weg, nu heroriënteren en we draaien 

ons om naar het water. 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Onmogelijkheden en belemmeringen 
– Veel vooroordelen over elektrisch varen: accu leeg, veel gedoe voor 

ondernemers. 
– Waterplanten zijn een probleem bij laag toerental E-motoren. Noodzaak 

tot schoonhouden gebied of meer gebruik of stroming in gebied. Note: 

ook verbrandingsmotoren ondervinden hinder bij vastlopen van 

aanzuiging koelwater. 

Niet specifiek E-varen maar varen algemeen 

– Verhuur van boten kan niet uit. Te weinig gebruikers, te kort seizoen. 

– Succes hangt van meer af dan alleen de route. De route moet nog wel 

'opgetuigd' worden: aanlegplaatsen, horeca, leuke aansprekende 

arrangementen in combi wandelen, fietsen en gebruiksvriendelijke sluis.  
– Realiseer aanlegplekken bij bestaande voorzieningen anders wordt het 

een openbaar toilet.  2

Huidige gebruikers en handhaving 
– Huidige watersporters: “Er vaart weinig dus waar hebben we het over.”  

– Maar gedoogbeleid voor die paar boten is wel een voorwaarde.  
– Speciale aandacht voor stukje van Falom tot sluis. Daar liggen ook wat 

grotere boten met inboard die niet Bûtenfjild ingaan maar naar sluis naar 

Lits-Lauwersmeerroute.  

– Soortgelijk geldt voor de boten in de haven van Ryptsjerk die vanuit het 

dorp via de Grutte Wielen richting Leeuwarden varen. 
– Handhaving: “Niet zo druk over maken. Zal best eens mis gaan. Gaat ook 

wel eens een brommer over het fietspad. Gros doet het niet en kijkt die 

ene er wel op aan.”  

– Bij huidige handhavers bestaat wel zorg dat het een extra taak erbij 

wordt zonder extra middelen of menskracht. 

Ondernemers 
– Meerderheid voorstander voor E-only: past bij gebied.  

– Onderschrijven dat elektrisch varen meerwaarde geeft aan het gebied, 

maar moet nog wel wat gebeuren op voorzieningenniveau 

– Moeten elkaar nog leren kennen. 
– Tegenstanders vinden het ongelukkig dat slechts gedeelte E-only is  

(ligt ook niet in natuurgebied) en kosten van E-varen te duur.  

– E-varen wordt gezien als groeimodel. 

 Informatie in de hoofdstuk is afkomstig van interviews met vertegenwoordigers van dorpsbelangen, betrokken inwoners  en de ‘Inventarisatie mogelijkheden Marketing 2

Electric Only Vaarroute Bûtenfjild’ uitgevoerd door - Pilat Advies
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Sociale druk gaat ook zijn werk doen: ”Als ik kanoërs voorbij 

komen schaam ik me nu al dat ik zoveel lawaai maak."



6. Kansen  
Sluit aan op ontwikkelingen watersport 
– Waterrecreatie neemt af behalve in deelsegmenten:  

sloepen, elektrisch en boardsporten zitten in de lift. 

– Bootdelen is de trend. 
– Watersporter vraagt divers aanbod en combineert varen met andere activiteiten. 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Onderdeel van groter vaarnetwerk en diverse ‘vaarrondes’  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Dagtochten vanuit Burdaard 
Noordelijke elfstedenroute (52 km)  
Zuidroute Burgum (62km) 

Vanaf Ryptsjerk 
Rondje Bûtenfjild (10 km) 
Elfstedenbrug (19 km)



Bûtenfjild heeft iets unieks met Electric Only vaargebied.  

Nu nog voorsprong: andere gebieden in opkomst. 
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Noord Holland zet in op duurzaam netwerk voor kleine recreatievaart
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Verkenning  

Fluisterbootroutes KW  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Waterrecreatie Krimpenerwaard 
 
 

Biesbosch neemt Fryslân als voorbeeld  
(Bron: Blog boswachtersblog Biesbosch nav project Sun-Bi; onderzoek naar 
meest duurzame wijze van varen in de Biesbosch

Verkenningen in de Krimpenerwaard



Kans voor creëren nieuw toeristisch 
aanbod 
– Boot als terras (picknickmand mee van lokale bakker). 

– B&B met boot. 
– Verhuur in combi routes en arrangementen. 

– Combineren met elektrische innovativiteit als ‘lopifit’ (elektrische 

loopfiets). 

 

Kansen breder dan de vaarroute 
De elektrische vaarroute is een aanknopingspunt om het gebied breder op 
de kaart te zetten. En daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 

van het gebied. Inspirerende voorbeelden zijn Terherne dat opbloeide aan 

de hand van het Kameleondorp en Kornhorn in het Westerkwartier waar een 

dorpsbosje door een bevlogen boswachter en een actieve 

dorpsgemeenschap leidde tot een integrale gebiedscoöperatie.  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Kansen voor duurzame koppelingen 
Elektrisch varen geeft koppelingen en innovatieve ontwikkelingen in combinatie met ‘Better Wetter’,  ‘Trynergie’ en Noardlike Fryske Wâlden. 
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Ook Brûsplak voor E innovaties

“In het Bûtenfjild kan je varen op de afgevangen 
warmte van de koeienmelk”

Fryslân Fossyl Fry begint in het Bûtenfjild



7. Conclusies en aanbevelingen  
Zoals in de inleiding aangeven krijgt het deel vaarweg van Ryptsjerk tot en 

met Mûzeryd (de roze cirkel) direct bij openstelling van de route in 2017 de 

status: klasse F met restrictie electric-only en hybride. In deze verkenning zijn 
de kansen en (on)mogelijkheden verkend om het e-only deel uit te breiden 

naar de overige vaarwegen in Wetterwâlden-Bûtenfjild. De opening van de 

Bûtenfjildroute in 2017 is mogelijk een geschikt moment om als stip op de 

horizon te zetten: over 5 jaar varen in het hele gebied Wetterwâlden-

Bûtenfjild (globaal de groene cirkel) alleen elektrische en hybride vaartuigen.  

Centraal staat de vraag: is de transitie van het Bûtenfjild naar electric-only 

vaargebied een kans of (on)mogelijkheid? Om die vraag te beantwoorden zijn 

in dit document de belangrijkste aspecten inzichtelijk gemaakt die van belang 

zijn bij de afweging om wel of niet het hele Bûtenfjild electric only te maken. 
Deze relevante aspecten, zowel voor- als nadelen zijn samengevat in de 

navolgende tabel. 
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Aspecten van belang bij de afweging van transitie van Bûtenfjild naar E-only gebied

Unique Selling Point en 
Positionering

– Eerste E-only gebied in Nederland (en voor zover bekend de wereld). Ambities bestaan ook elders om elektrische vaargebieden te 
ontwikkelen. Nu biedt het de regio nog onderscheidend vermogen en daarmee unieke voorsprong.  

– E-only kan een katalysator zijn voor bredere ontwikkeling en positionering van het hele gebied.

Geschiktheid gebied 
voor E-only

– Het Wetterwâlden- Bûtenfjild is beschut en relatief besloten vaargebied. 
– De aard en schaal van het gebied verhouden zich logischerwijze tot de ambitie e-varen 
– Deel van gebied is vanaf 2017 al uitsluitend bereikbaar voor elektrisch aangedreven schepen. 
– Uitbreiding van e-varen wordt niet als onlogisch gevoeld of gezien omdat de uitbreiding gaat door de meest kwetsbare en waardevolle 

gebieden.  
– De bijzondere natuurkwaliteiten nodigen op voorhand uit om ‘stil’ varen optimaal te ervaren.  
– In gebied kan/mag ook nu al niet hard gevaren worden --> in combinatie met beschut vaarwater is het geschikt voor e-motoren met laag 

vermogen.  Laagvermogen E motoren worden prijstechnisch steeds interessanter ten opzichte van brandstofmotoren.
Ambitie ontwikkeling 
Wetterwâlden-
Bûtenfjild

– Wetterwalden-bûtenfjild is een toeristisch jonge regio met ambities voor toeristische ontwikkeling en professionalisering. De route en het 
USP van een groter aaneengesloten E-only vaargebied kunnen zorgen voor een vliegwiel effect. Dit kan meer beoogde doelgroepen van 
buiten aantrekken en inkomsten genereren. 

Ambitie duurzaamheid – Elektrisch varen levert een bijdrage in bewustwording en doelstellingen van duurzame ambities ANNO gemeenten 

Bestaande gebruikers

– Voor bestaande gebruikers met een brandstofmotor betekent verruiming van E-only een beperking van hun vaargebied.  
– Over het algemeen is de inschatting dat het in het gebied vooralsnog niet om veel boten gaat. Bij mogelijke uitbreiding van E-only wordt de 

voorkeur uitgesproken voor een gedoogbeleid voor de huidige bestaande gebruikers. 
– Voor bestaande gebruikers met een elektrisch motor: vergroting van vaarplezier in gebied.
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nieuwe gebruikers

– Minder gebruikers vanuit de Lits-Lauwersmeerroute vanwege uitsluiting groep met verbrandingsmotoren. Deze groep is  in de huidige 
situatie zeer gering. 

– Geen effect op aantal gebruikers die de doorgaande route willen varen. Door E-only trace Ryptsjerk-Mûzeryd zijn verbrandingsmotoren op 
doorgaande route al uitgesloten. 

– De exclusiviteit en stilte van electric only in een groter vaargebied trekt mogelijk extra landrecreanten/natuurliefhebbers die gebied willen 
verkennen.  

– Waterrecreanten met elektroboot die kwaliteiten gebied willen ervaren. Zowel huurders die ronde in NOF maken als bootbezitters vanuit 
Leeuwarden en elders.  

– E aandrijvingen vertonen groei in dalende totaalmarkt.  
– Inwoners van het Bûtenfjild die nav de nieuwe vaarroute overwegen een bootje aan te schaffen. Dat die elektrisch is evident, want anders 

beperk je je vooraf in de vaarmogelijkheden. 
– Ondanks groei in E-boten is de eigen e-bootbezitters de eerste jaren waarschijnlijk nog een beperkte groep. Het gebied zal het vooral van 

huurders moeten hebben. Deze groep betaalt wellicht meer huur maar zijn niet gehinderd door investeringskosten. 
– Toenemende aantrekkelijkheid van gebied voor watersportvormen die goed samengaan met e-varen zoals SUP-en en kanovaren. 

Inwoners

– Bij de meeste inwoners leeft de vaarroute nog beperkt; als deze straks zichtbaar en beleefbaar is, prikkelt dat het denken.  
– Opvattingen die geuit worden:  

o Zonde als E-varen beperkt blijft tot minst interessante stuk. E-varen komt juist in natuurgebied tot zijn recht.   
o Flauwekul dat elektrisch gedoe 
o Kan een katalysator zijn voor bredere ontsluiting en ontwikkeling van het gebied.

Ondernemers

– Investeringen voor elektrische verhuurvloot liggen vooralsnog hoger dan verbrandingsvloot. 
– Ondernemers onderkennen meerwaarde maar er moet nog wel wat gebeuren op het voorzieningenniveau van de hele route/gebied, los 

van E-only. 
– Overwegen investeren in elektrische vloot als er een duidelijke keuze komt voor toekomstbeeld E-only. 
– Ondernemers zijn minder bereid tot investeren in een e-vloot wanneer particulieren met brandstofmotoren mogen blijven varen. 
– Ondernemers zijn op voorhand huiverig voor storingsgevoeligheid en gedoe E-only.  
– Zijn volop ontwikkelingen en innovaties in elektrisch varen (aanwezigheid van prijstechnisch interessante en innovatieve verhuursystemen 

voor elektrische boten) 
– Ervaring van praktiserende ondernemers met moderne E-verhuur wijst uit dat het in praktijk gebruiks- en onderhoudsvriendelijk is. 

Handhaving

– Uitdaging mbt handhaving van doorgaande vaarders (van buiten het gebied) met brandstofmotoren die toch hele rondje varen.  
– Deze handhavingsopgave geldt ook als E-only tot trace bij Ryptsjerk beperkt blijft. 
– Brughoogtes zorgen voor een natuurlijke zonering dat grotere (brandstof aangedreven) schepen niet het gebied in varen. 
– Uitdaging mbt handhaving voor gebiedseigen vaarvloot na 2022.

Onderhoud
– Vraagt mogelijk intensiever onderhoud (frequenter maaien waterplanten) in  minder bevaren delen.  
– De hoofdroute dient al op diepte- en bevaarbaar gehouden te worden voor elektrisch varen.
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Conclusie en marsroute  
De transitie van heel Wetterwâlden-Bûtenfjild naar electric-only vaargebied 

biedt overwegend kansen en mogelijkheden. Het geeft de mogelijkheid om 

de volledige route en het gebied te positioneren en te vermarkten als e-only. 

Daarnaast biedt het aanknopingspunten om het gebied in zijn totaliteit 
toeristisch-recreatief te ontwikkelen en gerichter op de kaart te zetten. Een 

perspectief dat aansluit bij de kwaliteiten en de ambities van de regio. 

Overall leeft in het gebied een sfeer en gevoel van doen! 

Wetterwâlden-Bûtenfjild succesvol ontwikkelen als e-only gebied vraagt om 
een totaalpakket van maatregelen. Hiernavolgend een suggestie voor 

marsroute en (niet uitputtende) voorbeelden van maatregelen.  

Groeimodel: over 5 jaar electric only 
– In 2017 spreken betrokken partijen via intentieverklaring de ambitie uit 

voor Wetterwâlden-Bûtenfjild E-only in 2022. 
– Met spoedige ingang 2 takt verbieden. 

– Met gericht plan Elektrisch Varen stimuleren (vertrouwen opbouwen en 

verleiden) 

– Gemeente vraagt aanpassing verkeersbesluit aan bij provincie voor 

vaarwater dat zich bevindt tussen eerste sluis vanaf Ryptsjerk tot brug in 
Falomstervaart bij Schwartzenbergloane per 1-1-2022 naar PVVP F klasse 

electric only/hybride restrictie. (Deze grenzen zijn gekozen om de dorpen 

Ryptsjerk en de Falom buiten het E-only gebied te plaatsen.  

Daarmee behouden boten met (inboard) brandstofmotoren vanuit de 

dorpen onbelemmerd doorgang naar doorgaand vaarwater buiten het 

gebied. 

– Gedoogbeleid voor huidige gebruikers die in 2017 al in het bezit zijn van 
een brandstofmotor.  In aanpassing verkeersbesluit een 

uitsluitingclausule opnemen voor huidige bootbezitters in het gebied 

met brandstofmotoren voor een periode van maximaal 5 jaar. 

Communiceer & informeer: zet gebied en 
elektrisch varen op de kaart 
– Richt een duidelijk communicatiepunt/contactpunt in voor vragen van 

inwoners en ondernemers en bied een luisterend oor voor praktische 
kwesties waar mensen mee zitten. Neem weerstanden en reacties 

serieus en denk mee in oplossingen. 

– Informeer en promoot zowel het gebied als e-varen via lokale en 

nationale kranten 

– Breng het gesprek over elektrische varen en elektrische mobiliteit op 
gang: 

– spelletje, vragenlijst; hoe duurzaam ben ik echt,  

– enthousiasmerende en prikkelende artikelen in de dorpskranten 

Daarmee stimuleer je tevens de krachtige sociale controle. 
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Ga verleiden: E-varen moet je ervaren  
– Laagdrempelig ervaren 

– Meedoen met Friese Opstapdagen 
– Kortingsvouchers in krant voor uurtje e-varen 

– Stimuleringsregelingen voor ondernemers en particulieren; bijv. revolving 

fund voor verhuurvloot en ‘slooppremie’.  

– Benadrukken kwaliteiten E-route met verhalen en vogelgeluiden  

– 2018 Dutch Solar Challenge heeft start of finish in Bûtenfjild. 
– E-race met/tussen scholen en universiteiten, stoerder en tastbaarder 

maken 

– Zuinigheidsrace; wie vaart het langst of verst zonder bij te laden 

Verleiden hoeft niet altijd geld te kosten 
– E-boten krijgen de mooiste aanlegplekken 

– Korting op havengeld of vaarvergunning 

– E-vaarders krijgen extraatjes: bijv 1 keer per jaar op speciale excursie met 

boswachter. 

Handhaving  
– Handhaving primair via informeren en waarschuwen via standaard 

bevoegd gezag.  

– Handhaving agenderen bij Toezichtkring Natuurhandhaving; opnemen in 

schema en bij jaarthema. 

– Goede communicatie rond do’s en dont’s, oa. duidelijke bebording 
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Vier ‘verleidelijke’ ideeën   3

 Ter vergelijk: 3

Handhaving via bevoegd gezag kost circa € 60,- per uur per persoon. Voor € 15.000 kan 31 dagen een handhaver op pad.
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Witte motorplan 
Stel 15 elektrische all-in-one outboard motoren ter beschikking van 

verschillende vermogens specifiek voor huidige gebruikers in het 

gebied. Een variant op het witte fietsen plan op de Veluwe om mensen 
ter verleiden per fiets het gebied te verkennen. Het motordelen gaat via 

een digitaal passysteem met een persoonsgebonden nummer.

WATT boat 
In navolging van het succesvolle Watt-car project op Terschelling is in 

Wetterwâlden-Bûtenfjild het Watt-Boat project. Doel van WATT car is 

Terschelling duurzamer, mooier en schoner te maken. Dit wil Watt car 

realiseren door eilandkilometers met benzine en diesel auto’s te 

verminderen door de inzet van tientallen elektrische deelauto’s. De auto 
kan als abonnee van Watt Car gehuurd worden via een app zonder 

reservering of tijdsafspraak en je betaalt per minuut. In Wetterwâlden-

Bûtenfjild komt een analoog systeem met elektrische 

buitenboordmotoren voor eigen bewoners en toeristen. Soortgelijke 

ideeën leven al bij Stichting Wetterwâlden-Bûtenfjild.

Slooppremie 
Iedere huidige bootbezitter in het gebied met een brandstofmotor krijgt 

een slooppremie. Analoog aan de regeling in Giethoorn krijg je  als 

particulier 25% van de aanschafkosten voor de nieuwe elektromotor tot een 

maximum van 750 euro. Stel dat nagenoeg alle (naar schatting 50) 
bootbezitters in het gebied hier gebruik van maken.  

20 bootbezitters kopen een fluistermotorset voor circa € 500  

20 bootbezitters kopen een Torqeedo all-in-one voor €1.800 

5 bootbezitters kopen een Torqeedo cruise voor € 3.600 

Totaal aan subsidie: 2.500 + 9.000 + 3.750 is € 14.750 
Met circa 15.000 euro is mogelijk praktisch de hele bestaande vloot 

geëlektrificeerd. 

Verhuurvloot elektrificeren 
Via ‘revolving fund' principe stellen gemeenten € 1.500 euro beschikbaar 
voor ondernemers die een elektrische boot bijvoorbeeld via Happy Whale 

gaan verhuren. Voor het ‘uitlenen’ van € 15.000 varen 10 elektrische 

huurboten in het Bûtenfjild.



De markt helpt ook een handje mee. Van januari tot maart 2017 geldt een 
inruilactie vanuit Torqeedo op 2- takt motoren 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Trossen los en na de winter gaan voor:  
Bûtenfjild Electric Only! 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Bronnenlijst 
– Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 
– Algemene plaatselijke verordening Bodegraven 2014 
– Algemene voorschriften vaarvergunning Nieuwkoopse Plassen - 2014 
– Basisvisie Recreatietoervaart Nederland 2015-2020 
– Better Wetter voor ecologie en economie - Altenburg & Wymega bv/Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân 
– Elektrisch varen in de Amsterdamse Rondvaart - Waterrecreatie Advies (september 2013) 
– Flusterjend farre troch Fryslân; onderzoek naar de mogelijkheden van realisatie van (gedeeltelijk) elektric-only routes - Grontmij (september 2011) 
– Groen varen in de Biesbosch - BWZ ingenieurs/Dynautique 
– Inventarisatie Mogelijkheden Marketing Electric Only Vaarroute Bûtenfjild - Pilat Advies (april 2016) 
– Land en water verbonden; toekomstbeeld en strategische visie Waterrecreatie Noordoost Fryslân 2025 - Schmeink en de Bruin (februari 2013) 
– Marktonderzoek Elektrische Boten - Stifting Elektrysk Farre Fryslân (oktober 2015) 
– Nieuwsbrief Bûtenfjildroute - oktober 2015 
– Nieuwsbrief Reidmarroute - oktober 2016 
– Nota varen in Amsterdam -gemeente Amsterdam (oktober 2013)  
– Raadsbrief 2010-40 Stimulering elektrisch varen kleine particuliere bootjes - nadere regels - Gemeente Steenwijkerland 
– Raadsbrief 2011-40 Stand van zaken subsidieregeling elektrisch varen - Gemeente Steenwijkerland 
– Raadsbrief 2014-6 Herziening subsidieregeling Stimulering Elektrificering Rondvaartboten - Gemeente Steenwijkerland 
– Stimuleringsregeling Reeuwijks Plassengebied - Stichting Veen (oktober 2014) 
– Vaarverbinding Falomster Feart - Grutte Wielen; onderzoek naar haalbaarheid - Grontmij (oktober 2014) 
– Verkenning Fluisterbootroutes KW - Project Waterrecreatie Krimpenerwaard (2014) 
– Verkenning Waterrecreatie Noord-Holland 2016 - provincie Noord-Holland (december 2015) 
– Water bron van Recreatie - Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 - provincie Noord-Holland (juni 2016) 
– Watervisie Amsterdam 2040 - Gemeente Amsterdam (2016) 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Websites 
– www.amsterdam.nl 
– www.bodegraven-reeuwijk.nl 
– www.bootakkrum.nl 
– www.destilleboot.nl 
– www.ebbm.nl 
– www.elektrischvaren.info  
– www.elektrischvaren.net 
– www.eropuitinfriesland.nl 
– www.fluistermotor.nl  
– www.fryslan.nl 
– www.greenjoy.nl  
– www.happywhale.nl 
– www.hiswa.nl 
– www.mien-skip.nl 
– www.nieuwkoop.nl 
– www.of.nl/fossylfry-fryslan-meedoen.htm 
– www.seff.nu 
– www.stichtingveen.nl 
– www.tijstermanboten.nl 
– www.wattcar.nl 
– www.waternet.nl 
– www.wetterwalden.wordpress.com 
– www.zuidwestersloep.nl  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Gesprekspartners 
Onderstaande personen of organisaties zijn op diverse wijze benaderd en geconsulteerd, van telefonisch, gesprekken in het veld tot interviews aan de 

(keuken)tafel. 

– De Stille Boot;  Marcel Schaap  
– Dorpsbelang Ryptsjerk;  Japik Riemersma en Gerrit Haaksma 
– Dorpsbelang Feanwalden;  Mathilde Hommes en Gon Bilstra 
– Dorpsbelang Falom;  Jitske de Roos en  
– Electrosloep Fryslân; Wybe Wierda 
– Gemeente Sudwest Fryslân;  Marcel Faase  
– Green Joy Leeuwarden; Oane Hoekstra 
– Happy Whale; Maarten Twigt 
– Het Friese Merenproject/Provincie Fryslân; Roald Schmidt & Judith Porsius 
– It Fryske Gea; Jan Jelle Jongsma 
– Jachthaven Plaszicht - Nieuwkoopse Plassen 
– Kulturele Haadsted 2018/Freonen van Fossyl Fry Fryslân;  Bouwe de Boer  
– Natuurmonumenten Nieuwkoopse Plassen; Juriaan van Leeuwen 
– Stichting Regio Marketing; Elizabeth Pilat 
– Stichting VEEN; Marijke van Riel 
– Stichting Wetterwalden; Oege Hiddema 
– Stifting Elecktrysk Farre Fryslân; Anne van der Meer 
– Waternet Amsterdam; Mark Companjen 
– Zeilschool De Twirre; René Janssen
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