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Nieuwsbrief Pilot Watergebiedsplan Appelscha.
Een aantal weken geleden stond het water weer eens flink hoog en Jan van der Velde van het Wetterskip
reed spoorslags naar De Harken om te meten of de rekenmodellen klopten. Hij kwam opgetogen terug.
Wij zijn natuurlijk pas opgetogen als de ideeën die nu voor dit gebied op tafel liggen ook daadwerkelijk
uitgevoerd kunnen worden en de werkelijkheid ook klopt met het model.
We maken op verschillende terreinen vorderingen. Laten we er per deelgebied even bij langs gaan.
De Harken West.
Er is een werkgroep gevormd met daarin van het Wetterskip: Peter van der Starre als werkgroepvoorzitter,
Jan van der Velde als watersysteemtechnicus, Melle Hellingwerf als rayonleider, voor de ABO zit Martin de
Boer er in en voor de grondeigenaren nemen Tondeur, Lemmens en Van der Zijl de honneurs waar. Janke
Kloosterman en Albert van Burgsteden nemen deel als projectgroeplid. Deze werkgroep is met het
schetsplan en de opmerkingen uit de bijeenkomsten aan de slag gegaan.
De eerste twee werkgroepbijeenkomsten hebben nu een uitgewerkt plan opgeleverd. Het Wetterskip heeft
inmiddels berekend hoeveel grond er vergraven moet worden als alles doorgang zou vinden. Tegelijkertijd is
een aanvraag voor ondersteuning bij het maken van een kavelruilplan ingediend bij Bureau Kavelruil van de
provincie en die is positief ontvangen.. De werkgroep heeft een groepsbijeenkomst gepland met alle
grondeigenaren van de Harken West. Op deze avond schuift het kadaster aan om een interactieve kavelruil
uit te werken. Op you-tube is te vinden hoe dat bijvoorbeeld ging bij Winterswijk
https://www.youtube.com/watch?v=DUlQNeZxDJU
De Harken Oost.
Grondeigenaren in het oostelijk deel van de Harken wilden meer bij de ontwikkelingen in de Harken
betrokken worden. Daarom is op 4 december een infobijeenkomst georganiseerd. Alle grondeigenaren die
afwateren op de Harken Oost waren uitgenodigd. Achteraf hoorden we van andere bijeenkomsten op
dezelfde tijd. De opkomst was daardoor matig maar het was een constructieve bijeenkomst waarin
afgesproken werd met het gebied aan de slag te gaan.

Zoals beloofd gaan we dus in de Harken Oost aan de slag. 29 januari vond de startbijeenkomst hiervoor
plaats. Om alle grondeigenaren bij de pilot te betrekken hebben werkgroepleden van de Harken West
grondeigenaren bezocht om er zeker van te zijn dat we niemand missen op een cruciaal moment. De
knelpunten zijn inmiddels ingetekend!
Groot Diep
De interviews van de grondeigenaren die met hun percelen afwateren op het Groot Diep hebben intussen
plaatsgevonden. Het gebied is uiteindelijk opgedeeld in twee groepen. Zowel de eerste groep
grondeigenaren als de tweede groep grondeigenaren zijn inmiddels bij elkaar geweest, waarbij de
resultaten van de interviews zijn besproken en waarbij voor beide groepen een grote kaart is gemaakt met
knelpunten en mogelijke oplossingen. Altijd weer een verrassing hoe de kaart er uiteindelijk uit komt te
zien. Beide avonden waren constructief en het is opvallend hoe verhelderend een grote kaart kan werken.
En nee.... er zaten niet 7 man/vrouw van het Wetterskip aan tafel. Janke, Marjan, Karen en Albert hebben
wij als ABO er bij gehaald en zijn er om ons te ondersteunen. Zij hebben ervaring in gebiedsprocessen,
projectorganisatie, bedrijfsbegeleiding en noem maar op. Michiel van As was aanwezig als stagiaire van het
Wetterskip. Hij moet als stageopdracht een evaluatie van de pilot maken.
In de volgende bijeenkomst voor het Groot Diep kwamen beide groepen bij elkaar. De resultaten van alle
interviews van het hele gebied stonden nu op een kaart. Naar aanleiding van de eerste
groepsbijeenkomsten zijn er een aantal vragen bij het Wetterskip neergelegd. De berekeningen lieten onder
andere zien hoeveel de wateroverlast toeneemt als een strook van 1 meter breedte op de waterlijn niet
langer wordt onderhouden, dit als mogelijkheid om aan de kaderrichtlijn water te voldoen.
Met de kennis de wie hebben opgedaan in het gebied kunnen we hopelijk goedkoper onderhoud realiseren
en de drooglegging op zijn minst behouden of verbeteren. Structuurverbetering kan daarbij helpen. De ABO
kan alleen maar mensen bij elkaar brengen. Onze insteek is: Als we de landbouwfunctie kunnen versterken
en een goede oplossing vinden voor onderhoudsopdracht zijn we van een hoop gedonder af!
Als de uitkomst van het model van het Wetterskip is dat aangedragen ideeën structurele verbeteringen zijn,
komen we eind maart bij elkaar voor het vervolg.
Boven Tjonger
Rond de Boven Tjonger is even weinig nieuws te melden. Het Wetterskip heeft haar handen vol aan de
activiteiten rond de Harken en Groot Diep. Hydrologische berekeningen lieten zien dat het peil van de
Boven Tjonger plaatselijk verhoogd zou moeten worden om het kwelwater in de Haulerpolder te houden.
Of dat nu wel of niet moet, het geld voor de gevolgen van deze maatregel zou bij de provincie vandaan
moeten komen. Navraag van de provinciaal ecoloog leert dat de provincie daar in elk geval geen geld voor
heeft.
Omdat er veel grondbeweging is in de wijde omtrek van de Boven Tjonger hebben we als ABO met Albert
van Burgsteden wel het initiatief genomen voor een gesprek met mensen van Verkavelen voor Groei. Ook
hier kan de ABO alleen maar de goeie mensen bij elkaar brengen en helpen zoeken naar

financieringsbronnenWij gaan zelf zeker niet bemiddelen bij boeren maar kunnen wel een zaal regelen en
belanghebbende partijen aan tafel brengen.
Erfafspoeling
Voor erfafspoeling is een convenant in de maak tussen LTO Noord /NMV/AJF en het Wetterskip. Met name
de Harken kan gaan functioneren als proef in het kader van dit convenant. We willen geen gedoe met
handhaving en daarom moet vooraf heel goed duidelijk zijn wat we van elkaar verwachten. De WUR is
betrokken bij het proefproject in het Salland en het ziet er naar uit dat we mee kunnen in dat traject. Dat
betekent waarschijnlijk dat ook in ons gebied allerlei effectmetingen gedaan gaan worden en we bij elkaar
gaan kijken hoe we praktisch de zaak kunnen oplossen.
Overig
Vispassages:
Zoals bekend worden de stuwen in het Kleindiep passeerbaar gemaakt voor vissen. Dit is geen onderdeel
van de pilot maar was al eerder in gang gezet. We hebben geïnformeerd en het gaat om zes stuwen.
- Voor de eerste drie stuwen (vanaf de manege aan het Buterheideveld tot aan de N381) en de vijfde stuw
(direct ten zuidoosten van Oosterwolde) is de grondaankoop gereed. De provincie laat nu offertes maken.
Bedoeling is dat een aantal lokale aannemers gevraagd wordt een prijs te geven. Uitvoering start
waarschijnlijk voor de zomer.
- De vierde stuw bij de ijsbaan wordt passeerbaar gemaakt samen met de verbreding van de N381. Het
ontwerp wordt nog aangepast zodat de ijsbaan onder water kan worden gezet vanuit het Kleindiep.
Uitvoering start waarschijnlijk voor de zomer.
- Passeerbaar maken van de zesde stuw (ten zuiden van Venekoten) wordt meegenomen in de plannen voor
het Ecomunity park. Uitvoering verwacht vanaf 2016. Missen we iets, zet het op de mail!.
Enkele boeren langs de Opsterlandse Compagnonsvaart werden tot onze verbazing vanuit het Wetterskip
benaderd voor waterberging. Al redelijk snel werd duidelijk dat dit niet goed afgestemd was. In de evaluatie
moet dit soort “missers” benoemd worden omdat het destructief werkt.

Verkiezingen waterschap
Laat uw stem niet verloren gaan bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart aanstaande. We worden door
sommige partijen weggezet als vervuilers en veroorzakers van alle problemen die met water verband
houden. Iedereen ervaart op zijn eigen bedrijf dat de realiteit heel wat ingewikkelder is. Kijk op de site van
het Wetterskip wat er te doen is over de verkiezingen:
http://www.wetterskipverkiezingen.nl/
Naast de ‘vaste’, zogenoemde geborgde zetels, waarvan in elk waterschapsbestuur een deel aan de
landbouw wordt toebedeeld, valt voor de overige zetels ook wat te kiezen. Bedrijf, Boer en Burger staat niet
in het kieskompas!!! Via het kieskompas kunt u verder kijken welke politieke partij uw belangen het beste

dient. De besturen van de waterschappen worden voor de komende vier jaar gekozen. De geborgde zetels
worden voor landbouw in die periode ingevuld door: J. van Weperen uit Oosterwolde, W. Sinnema uit
Arum en C.P. van Burgsteden uit Oosterwolde De mensen van de geborgde zetel hebben en lijstverbinding
met Bedrijf, Boer en Burger..
En vergeet ook de verkiezingen voor de provinciale staten niet. Je hebt een vergrootglas nodig om mensen
op de lijsten te vinden die verstand hebben van landbouw. Door de decentralisatie wordt steeds meer
geregeld door de provincie. Denk alleen maar POP3 en cofinanciering van waterzaken. Dus ook hier geldt:
laat uw stem niet verloren gaan.

