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Vorderingen Pilot Watergebiedsplan Appelscha.
Een pilot is volgens het woordenboek een klein project of onderzoek dat bedoeld is om iets uit te
proberen. Door het onderzoekende karakter zijn mensen soms geneigd af te wachten om te kijken
wat het zal worden. Daarmee geef je het initiatief echter uit handen. In de pilot rond het
watergebiedsplan zetten we grondgebruikers/eigenaren zelf aan de knoppen.
Ook in Ooststellingwerf laten meetpunten zien dat de afgelopen 30 jaar steeds meer water uit de
lucht komt. Dat levert bij ongewijzigd beleid meer wateroverlast op. De eerste ronde interviews in
deelgebied de Harken laat feilloos zien dat snel afvoeren bij de ene groep boeren problemen
veroorzaakt bij de volgende. En dan blijkt toch dat er op het hele stuk kansen liggen de situatie te
verbeteren. In een groter gebied liggen die kansen er ook bij Groot Diep en Boven-Tjonger.
Een gebiedsproces zoals onze pilot vraagt een meer ondersteunende dan sturende rol van
waterschappen. De mensen van het waterschap waar wij mee te maken hebben, zijn enthousiast
over deze werkwijze. Dat het verderop in de organisatie nog moet wennen staat buiten kijf. Ook dat
vergt tijd! Minder zekerheden maar resultaat waar alle partijen zich in kunnen vinden is zeker voor
een afdeling handhaving wennen.
26 augustus kwam het Friese provinciaal bestuur van LTO Noord en het dagelijks bestuur van het
Wetterskip Fryslân in Oosterwolde bij elkaar voor een bestuurlijk overleg en een gebiedsexcursie.
Het ABO bestuur was uitgenodigd om de pilot toe te lichten. Grytsje van der Sluis probeerde duidelijk
te maken dat verschillende belangen niet hoeven te botsen als mensen niet rigide aan standpunten
vasthouden. Wateroverlast slim aanpakken zonder afbreuk te doen aan waterkwaliteit bleek
mogelijk in het Salland maar kan hier net zo goed. Samen met Marc Nederlof van het Wetterskip
benadrukte Grytsje dat draagvlak niet vanzelfsprekend is maar dat je voortdurend je best moet doen
gegevens boven tafel te krijgen en moet uitleggen wat er in het gebied gebeurt. De inventarisatie op
drie bedrijven met betrekking tot erfafspoeling werd nog kort toegelicht met de opmerking dat een
heffingsvoorstel vanuit het Wetterskip contraproductief werkt. Met de inmiddels bekende bus
vertrok het gezelschap daarna naar de Harken. Jan Tondeur schetste onderweg hoe het water in het
gebied loopt en welke watergangen problemen geven. Hij vertelde ook in welke oplossingsrichting
wordt gedacht. Met een uitstapje naar het Klein Diep was er volop gelegenheid voor

kennisuitwisseling. We kregen positieve reacties maar ook naar niet landbouwbestuurders moeten
we blijven uitleggen waar we mee bezig zijn.
15 september komt het Algemeen Bestuur van It Wetterskip Fryslân bij elkaar. Ook daar is de ABO
uitgenodigd om de pilot toe te lichten. Bert van Noordenburg, Karen Beukema (projectleider) en
Grytsje van der Sluis zullen deze kans om de pilot voor het voetlicht te brengen zeker benutten.
Mensen van het Wetterskip willen ook met de gedeputeerde en provincieambtenaren op stap om te
voorkomen dat provinciaal beleid ons in de wielen rijdt en om het geld de goeie kant op te sturen.
De Harken-west.
Het doorrekenen van de mogelijke oplossingen is in volle gang. It Wetterskip Fryslân heeft wat extra
tijd nodig maar verwacht hier half september mee klaar te zijn. Na de eerste groepsbijeenkomst
waarin mogelijke oplossingen zijn aangedragen, zijn er nog twee landeigenaren geïnterviewd. Vanuit
het gebied zelf kwam het signaal dat deze eigenaren ook belanghebbend zijn. Daar waren we blij
mee omdat we natuurlijk wel alle belanghebbende aan tafel willen hebben. De volgende
groepsbijeenkomst van de geïnterviewde boeren in het gebied van de westelijke waterweg in de
Harken plus de twee boeren van de oostelijke waterweg is gepland (onder voorbehoud) op 1 oktober.
Uitnodiging volgt.
We concentreren ons op dit moment op de grondeigenaren in het gebied van het kaartje. Dit
betekent niet dat de meer bovenstrooms gelegen eigenaren niet aan de beurt komen. We kunnen
alleen niet alles tegelijk. Als de afspraken met de eerste groep boeren helder zijn, krijgt de volgende
groep een uitnodiging.

Groot Diep.
De ABO wil graag beginnen met een groepsbijeenkomst van de boeren in het Groot Diep. Er is door
het Wetterskip een eigenarenkaart gemaakt, waar ruwweg een verdeling is gemaakt om het Groot
Diep in drie stukken te verdelen, zodat het gebied behapbaar wordt. Het plan is om na de eerste
gezamenlijke groepsbijeenkomst, in het eerste gebied (we beginnen bovenstrooms) met de
interviews te gaan starten. We proberen in die bijeenkomst ook antwoord te geven op eerder
gestelde vragen over het watersysteem in dit gebied. D.m.v. de interviews hopen we een beeld te
krijgen van eventuele knelpunten per bedrijf. De groepsbijeenkomst van het Groot Diep is gepland op
18 september. Uitnodiging volgt.

Haulerpolder.
Rondom het natuurgebied in de Haulerpolder liggen grote waterknelpunten. Voor de natuur is het
van belang om het grondwaterpeil omhoog te krijgen, de boeren in het gebied zitten daar niet op te
wachten. Om te kunnen bepalen welke maatregelen effectief kunnen zijn en wat de effecten van die
maatregelen zijn heeft het Wetterskip een rekenmodel van het watersysteem en de ondergrond
gemaakt. Dit is een forse klus omdat er behoorlijke hoogteverschillen zijn en de diepe ondergrond
van het gebied ingewikkeld in elkaar zit met potklei en storende lagen. Nu het rekenmodel klaar en
getest is, kunnen de verschillende mogelijke maatregelen worden doorgerekend. . Het Wetterskip
denkt dat de eerste resultaten begin oktober beschikbaar zijn.
21 oktober komt deze werkgroep bijelkaar voor de presentatie van de resultaten en kunnen we de
volgende stappen afspreken.
De laatste tijd zijn vooral de grondgebruikers in de Harken-West direct bij de pilot betrokken geraakt.
Met de eerste ervaringen trekken we verder het werkgebied in van het watergebiedsplan. Gelukkig
hebben we ondersteuning gekregen van onder andere Hanneke van Daatselaar, Margreet de Vries en
Jan Tondeur bij de voorbereiding van de gesprekken en niet te vergeten van veel mensen in het
gebied zelf. De eerste gesprekken zijn gevoerd door Albert van Burgsteden en Janke Kloosterman.
Deelnemers benadrukten dat het prettig is dat Albert en Janke niet belanghebbend zijn. Albert
houden we daarom als specialist achter de hand, Janke gaat in de volgende ronde een nieuw iemand
inwerken zodat we onze kennis en ervaring verder kunnen verspreiden. Karen Beukema zorgt dat het
hele proces met de verschillende partijen goed afgestemd blijft. Bert van Noordenburg en Grytsje van
der Sluis zijn namens de ABO bestuurlijk verantwoordelijk en duwen en trekken (soms ook aan de
handrem) waar nodig.
Janke Kloosterman beantwoordt vragen over interviews en behartigt de administratieve zaken, dus
ook voor adreswijzigingen, mailadressen, uitnodigingen etc: Deens.dk@hotmail.com of 06-23474434
Voor andere vragen:
Grytsje van der Sluis geetjee@agroweb.nl of 06-10979698
Bert van Noordenburg noordena@xs4all.nl of 06-22434665

