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AANPAK DROOGTE EN LESSEN UIT 2018

SAMENWERKEN EN AFSTEMMEN
BELANGRIJK BIJ DREIGEND
WATERTEKORT

Aanhoudende droogte is niet alleen een crisis van het waterschap, maar van
iedereen. Samenwerken en afstemmen is nodig om watertekorten en
beregeningsverboden te voorkomen. Dat was de belangrijkste les uit de droogte
van 2018. Voor dit jaar stelde Wetterskip Fryslân een speciaal kernteam droogte
in. Daardoor kon het waterschap in 2019 meer maatwerk bieden.

Bestuurder Jan van Weperen en kernteamleider

kunnen nemen’, vertelt Van der Duim. ‘Wanneer is

Martin van der Duim kijken terug op de droogte

er bijvoorbeeld sprake van een watertekort in een

van afgelopen twee zomers. Er waren duidelijke

deelgebied? En aan welke knoppen kun je dan nog

verschillen. Zo was er afgelopen zomer steeds

draaien om een beregeningsverbod te voorkomen?

voldoende toevoer van water vanuit de Rijn en IJssel.

Eén van de taken van het kernteam was om daarvoor

Anders dan in 2018 dreigde daardoor dit jaar geen

instrumenten te leveren.’

IJsselmeerwaterschaarste. Ondanks de verschillen,
kon Wetterskip Fryslân deze zomer wel een aantal

MAATWERK

lessen uit 2018 in de praktijk brengen.

Het waterschap wilde zo meer maatwerk

‘De droogte van 2018 was de eerste sinds een

kunnen leveren. ‘Om te beginnen, hebben we

heel lange tijd. Met de kennis van toen hebben we

daarvoor preventieve maatregelen genomen’,

goed gehandeld. Maar het leerde ons wel dat we

vertelt Van Weperen, die in het dagelijks bestuur

meer kennis nodig hadden om goede besluiten te

verantwoordelijk is voor het waterbeheer. >
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‘Waar mogelijk hebben we hogere peilen in de

LASTIG JAAR

poldersloten aangehouden voor bevloeien en
droogtebestrijding. Ook in de Friese boezem
hielden we een buffer aan.’

Hij heeft een bovengemiddelde interesse in het waterbeheer,

Daarnaast ontwikkelde het kernteam de

weet veehouder Anno Witteveen. Dat hoeft niet iedere boer te

aanpak ‘Dreigend lokaal watertekort’. De

hebben. Maar iets meer kennis van het systeem zou volgens hem

rayonbeheerder speelt hierin een sleutelrol.

wel goed zijn. Zeker nu bij droogte van agrariërs wordt verwacht

Bij droogte kan er binnen een bemalingsgebied

dat ze onderling het gebruik van water afstemmen.

-een gebied dat gebruik maakt van dezelfde

Zelf heeft hij afgelopen zomer veel gehad aan zijn kennis. ‘Ik ben

inlaten, stuwen en gemalen- te veel worden

heel vroeg begonnen met beregenen. Ook heb ik, in overleg met

beregend. Dan kan er lokaal een watertekort

de rayonbeheerder, bewuste keuzes gemaakt in welke kavels

dreigen. In dat geval geeft de rayonbeheerder

ik wel en niet wilde beregenen. Zo had ik toch aardig wat gras.

een seintje dat hij de peilen niet kan handhaven.

Maar er zijn ook boeren die het een beetje op z’n beloop hebben

‘Wij kijken dan met de rayonbeheerder en

gelaten en dachten ‘ik koop wel in’. Dan loop je het risico dat er

hydrologen waar de bottleneck zit’, vertelt Van

niet voldoende aanbod is.’

der Duim. ‘Soms helpt extra hekkelen of kan

Witteveen kijkt met plezier terug op de samenwerking met

de wateraanvoer worden verbeterd. Is dit niet

rayonbeheerder Johan van den Akker van Wetterskip Fryslân,

afdoende, dan vragen we gebruikers van een

die volgens hem altijd bereid is met een boer op pad te gaan om

bemalingsgebied samen met de

uitleg te geven over het systeem. De waardering is wederzijds.
De rayonbeheerder is ook te spreken over de manier waarop de
boeren in Oldetrijne in goed overleg om de beurt bevloeiden om
de muizenplaag te bestrijden. Hij zorgde voor voldoende water.
Op de hoger gelegen zandgronden was dat lastiger. ‘Daar kunnen
wij niet zo veel aan doen.’ Wel vraagt hij zich af of er geen gesprek
op gang moet komen over de toename van het aantal lelietelers.
Die hebben veel water nodig in een gebied waar dat bij droogte
schaars is.

Rayonbeheerder Johan van den Akker
(links) en veehouder Anno Witteveen.
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Melkveehouder Henk Hazenberg.

rayonbeheerder afspraken te maken om vraag en

‘Wij doen ons uiterste best om de wateraanvoer zo goed

aanbod van water zo goed mogelijk af te stemmen.

mogelijk te regelen. Het doorsteken van kaden kan niet. De

Pas als zelfs daarna nog een tekort dreigt, stellen we

kaden liggen er om te beschermen tegen wateroverlast.

een beregeningsverbod in.’

Wij steken veel tijd en belastinggeld in onderhoud en
beheer. Wij handhaven streng als we zien dat kaden

INFORMATIEFOLDER

worden vernield.’

Voor het opstellen van de aanpak, sprak het
kernteam afgelopen voorjaar twee keer met LTO, de

TIPS

melkveehoudersvakbond en Agrarische Jongeren

Wat kunnen agrariërs doen om beter bestand te zijn tegen

Friesland. ‘De agrarische sector kwam met het idee

droogde? ‘Bereid je in natte tijden voor’, adviseert Van der

om een folder te maken voor alle boeren en

Duim. ‘Ga nu al een keer om tafel met medegebruikers

loonbedrijven. Die is onder alle agrariërs verspreid.’

van het bemalingsgebied. Of maak een appgroep aan. Dan

De bestuurder en kernteamleider weten dat de tips in

kun je snel met elkaar overleggen als er een watertekort

de folder in veel gevallen zijn opgevolgd. Maar niet

dreigt.’ Van Weperen, zelf jarenlang boer, wijst op het

iedereen hield zich aan de adviezen en regels. Zo zijn

belang van een gezonde bodem voor het vasthouden van

op een paar plekken kaden doorgestoken om water op

vocht. ‘Mijn tip is dan ook: ‘Kijk naar je grondbewerking en

het land te laten tegen de muizen. Van Weperen laat er

organisch stofgehalte. Daar heb je in droge tijden veel

geen misverstand over bestaan dat dit voor het

profijt van. Zeker in gebieden boven de boezem, waar wij

waterschap ontoelaatbaar is.

geen water kunnen aanvoeren.’

MELDEN
WATERONTTREKKING
Voor het onttrekken van grond- of
oppervlaktewater geldt een meldings- of
vergunningsplicht. In augustus kwam in het
nieuws dat boeren op de hogere zandgronden
meer water onttrokken dan gemeld. Naar
aanleiding van signalen, controleerde Wetterskip
Fryslân het gebied met vier man. Zij keken niet
alleen naar de hoeveelheid putten, maar ook
naar de kracht van de gebruikte pompen. Boeren
die ongemeld water onttrokken, kregen de kans
alsnog te melden. Voor het waterschap is van
groot belang om precies te weten waar en hoeveel
water wordt onttrokken. ‘We willen graag meer
inzicht in het effect op de grondwaterstanden,
vooral rond natuurgebieden. Daar doen we dit jaar
nader onderzoek naar.’
Meer informatie over de vergunnings- of
meldplicht: www.wetterskipfryslan.nl/
vergunningscheck.
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IN GEBIEDSPROCES ALDEBOARN-DE DEELEN VINDEN BOEREN, BURGERS EN OVERHEDEN ELKAAR

EEN GUNSTIG TOEKOMSTSC
Boeren, burgers en overheden. In Aldeboarn -

ook voor hun inkomen afhankelijk zijn van het gebied.

De Deelen werken ze intensief met elkaar

Bovendien hebben ze vaak hun vermogen in de grond

samen aan de uitvoering van de Veenweidevisie.
Het doel? Een toekomstscenario ontwikkelen
waar álle gebruikers van het gebied baat bij
hebben.

zitten. De boeren hebben dus veel belang bij een goed
toekomstperspectief.’

‘Boeren hebben hun
vermogen in de grond
zitten’

Het verhaal van het gebied Aldeboarn-De Deelen begint in

It Lege Midden, Stichting Beekdallandschap Koningsdiep en

2015, als Provinciale Staten van Fryslân de Veenweidevisie

de boeren stellen samen een lijst op van vraagstukken.

vaststellen. ‘De Veenweidevisie is ontwikkeld om de

Daarna worden de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân

negatieve effecten van bodemdaling in veenweidegebieden

betrokken bij de samenwerking. Tot slot haken

tegen te gaan’, zegt Theunis Osinga, programmamanager

Staatsbosbeheer, gemeente Heerenveen en dorpsbelang

Veenweidevisie bij Wetterskip Fryslân. ‘Doordat het

Aldeboarn aan. ‘Daarmee zijn alle gebruikers van het

waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het

gebied vertegenwoordigd’, vertelt Hemminga. Osinga: ‘In dit

veen langzaam af en daalt de bodem. Bovendien is er

gebiedsproces komt het initiatief heel duidelijk van onderop:

meer uitstoot van CO2. Met de Veenweidevisie wordt

de gebruikers van het gebied hebben een grote invloed op

een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het

wat er gebeurt. Voor Wetterskip Fryslân is het belangrijk

veenweidegebied nagestreefd.’

om nauw betrokken te zijn. Wij richten ons vooral op de
uitvoering van klimaatopgaven in het gebied. We zorgen dat

Na het vaststellen van de Veenweidevisie, is het

het watersysteem dat in Aldeboarn-De Deelen ontworpen

Uitvoeringsplan Veenweidevisie geschreven. Osinga:

wordt, toekomstbestendig is. Met voldoende mogelijkheden

‘Daarin staat hoe we, de naam zegt het al, de visie gaan

om water te bergen én af te voeren.’

uitvoeren. In het Uitvoeringsplan is een aantal kansrijke
gebieden benoemd. Dit zijn gebieden waarin het

VIJF WERKGROEPEN

veenpakket nog dik is en waar bovendien zogenoemde

Het gebiedsproces wordt tot nu toe gefinancierd door de

koppelkansen zijn. Dat zijn kansen om de uitvoering van de

provincie, uit middelen voor de uitvoering van de

Veenweidevisie te combineren met andere opgaven. Denk

Veenweidevisie. Met die ondersteuning zijn vijf werkgroepen

daarbij aan kansen op het gebied van opgaven van

ingesteld. Elke werkgroep pakt één van de vraagstukken

natuurbehoud of natuurinclusieve landbouw.’

aan. Zo zijn er werkgroepen voor aanvullende
verdienmodellen, bodemvruchtbaarheid, maïsteelt en

BOEREN BIJEEN

niet-kerende grondbewerking en het opzettenvan een

Eén van die kansrijke gebieden is het gebied Aldeboarn-De

grondbank. Tot slot is er een werkgroep die zich buigt over

Deelen, een gebied in het lage midden van Fryslân. Én een
gebied waarin Gebiedscoöperatie It Lege Midden actief is.
Bestuurslid Foppe Hemminga: ‘Toen we hoorden over het

UITVOERINGSPLAN 2020-2030

Uitvoeringsplan Veenweidevisie, dachten we meteen: we

Op dit moment werkt Wetterskip Fryslân samen met

moeten actie ondernemen. Want hoewel het veenpakket

de provincie Fryslân aan een Uitvoeringsplan

hier nog redelijk dik is, merken we ook hier dat de bodem

Veenweidevisie 2020 – 2030. Theunis Osinga: ‘Na het

daalt. Daarom wilden we actief betrokken zijn bij de

vaststellen van de Veenweidevisie in 2015 is er veel

uitvoering van de Veenweidevisie.’ De Gebiedscoöperatie

gebeurd. Zo werd afgelopen zomer het Klimaatakkoord

komt in contact met de Stichting Beekdallandschap

gepresenteerd. Omdat met de oxidatie van veen ook

Koningsdiep, een initiatief van burgers die zich inzetten

CO2 vrijkomt, heeft het Klimaatakkoord invloed op de

voor de identiteit van het beekdal van het Koningsdiep/de

Veenweidevisie. Op dit moment werken we daarom

Boarn. Samen roepen de organisaties de boeren in het

aan een nieuw uitvoeringsplan waarin we de invloed

gebied bijeen. ‘Waarom de boeren?’, denkt Hemminga

van het Klimaatakkoord opnemen. Dit Uitvoeringsplan

hardop. ‘Omdat zij niet alleen hier wonen en werken, maar

Veenweidevisie 2020-2030 wordt naar verwachting in
de tweede helft van 2020 gepresenteerd.’
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ENARIO VOOR IEDEREEN

‘Om tot een
passende aanpak
te komen, is
maatwerk nodig’

V.l.n.r. Foppe Hemminga,
Theunis Osinga en
Johannes Dijkstra.

grondwatergestuurd peilbeheer. Veehouder Johannes

gebruikers van het gebied. Dat betekent dat we ieders

Dijkstra is lid van die laatste werkgroep. ‘Ik woon en werk in

belangen zorgvuldig moeten afwegen en goed moeten blijven

Haskerdijken: middenin het gebied. De bodemdaling is hier

communiceren.’ Ook de grootte van het gebied moet in acht

goed te merken. Dus toen ik hoorde dat er deelnemers voor

worden genomen, voegt Johannes toe. ‘In Aldeboarn-De

de werkgroepen werden gezocht, heb ik me meteen

Deelen vind je twee grondsoorten: veen en klei op veen. Voor

aangemeld.’ De werkgroep richt zich op het grondwaterpeil.

de veengebieden geldt een heel andere aanpak dan voor de

Dat bepaalt namelijk de snelheid van de veenoxidatie en dus

kleigrond. Bovendien zijn er flinke verschillen in het veen.

de bodemdaling. ‘Daarom willen we meer inzicht krijgen in

Voor al die gebieden tot een passende aanpak te komen, is

het grondwaterpeil’, vertelt Dijkstra. ‘We hebben samen met

maatwerk nodig.’

het waterschap op verschillende plekken in het gebied
peilbuizen geïnstalleerd. De metingen kunnen we aflezen in

Met deze aanpak is het gebiedsproces Aldeboarn-De Deelen

een app. Daarin zie ik niet alleen het grondwaterpeil op mijn

een voorloper in de provincie, weet Hemminga. ‘Je kunt

eigen land, maar ook in de rest van het gebied. Wat opvalt, is

achterover leunen en afwachten wat er in je omgeving

dat het grondwaterpeil enorm fluctueert. Na een flinke

gebeurt, maar je kunt er ook voor kiezen om een rol te

regenbui kan het peil even heel hoog zijn. Snel daarna kan al

spelen in de ontwikkeling van een gebied. Het gebiedsproces

het water alweer zijn weggezakt in de grond.’ De metingen

heeft middelen toegezegd gekregen uit het Klimaatakkoord

geven de werkgroep veel inzicht, vertelt de veehouder. ‘De

2019, de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en IBP Vitaal

informatie die we nu verzamelen, willen we uiteindelijk

Platteland. Daarmee kunnen we actief participeren én

gebruiken om het peilbeheer in dit gebied te doen op basis

kunnen we samen komen tot een toekomstscenario waar

van de grondwaterstanden.’

iedereen baat bij heeft. Want dat is ons doel.’

GEDRAGEN PLAN

MEER INFORMATIE

Nu de verschillende werkgroepen pilots organiseren en

Kijk voor meer informatie over het Uitvoeringsplan

onderzoeken uitvoeren, wordt langzaamaan toegewerkt naar

Veenweidevisie op www.veenweidefryslan.frl.

een concreet plan voor het gebied. Hemminga: ‘We willen

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen?

een plan ontwikkelen dat gedragen wordt door alle

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
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Vijf jaar Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

OVER GOEDE
GESPREKKEN EN
MOOIE RESULTATEN

Samen knelpunten oplossen. Dat was

WEDERZIJDS BEGRIP

het idee achter het Deltaplan Agrarisch

Voor Seepma en zijn werkgever HZPC was het

Waterbeheer (DAW) bij de start in 2014.
Boeren en overheid niet meer tegenover
elkaar, maar met elkaar. In Fryslân ging dat

logisch om mee te doen met het project. Het biedt
tegenwicht aan het imago van boeren als vervuilers.
Daarnaast kan het bedrijf zo andere boeren helpen
milieuvriendelijker te werken. ‘Telers zijn huiverig

zo goed dat veel andere provincies hier

om dit soort veranderingen te proberen. Ze kunnen

kwamen kijken. Een goede reden om in dit

te veel verliezen als het niet lukt. In een project als

Infoblad Agrariërs stil te staan bij vijf jaar
DAW.

dit, kunnen wij het op kleine schaal testen. Het gaat
misschien niet heel snel, maar we maken wel echt
stappen voorwaarts.’ De bedrijfsleider twijfelt er niet
aan dat ‘Perceelemmissies in de hand’ iets zal
opleveren. ‘We zitten met allemaal mensen met

8

Sinds een half jaar doet bedrijfsleider Durk Seepma van

kennis van zaken bij elkaar. De meerwaarde van de

het akkerbouwbedrijf van R&D Research B.V. van HZPC

studiegroepen is dat je elkaar begrijpt. De meeste

in Metslawier mee met het project ‘Perceelemmissies in

boeren hebben tegenwoordig hogere

de hand’. Het project is een voorbeeld van hoe agrariërs

landbouwschool. Met een adviseur erbij komt daar

en waterschap het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in

altijd iets uit. Niet alles zal werken, maar het levert

Fryslân uitvoeren. De bedrijfsleider richt zich binnen het

wel ideeën op. Het is ook goed dat het waterschap

project op het bestrijden van bodemschimmels met

erbij betrokken is. Samen kunnen we bij de politiek

onder meer biologische middelen. ‘Wat je niet spuit,

aankloppen. Dan worden zaken niet direct verboden,

spoelt ook niet af.’

maar is overleg mogelijk.’
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V.l.n.r. Jan Roelsma, Jolmer de Vries en Durk Seepma.

‘Wat je niet spuit, spoelt
ook niet af’

VERTROUWEN

van de Universiteit Wageningen was hij betrokken bij de

Dat is ook de ervaring van veehouder Jolmer de Vries uit

landelijke invoering van het plan. Een jaar later begon hij

It Heidenskip, die deelneemt aan het project ‘Bodemver-

als senior planvormer waterkwaliteit bij Wetterskip

dichting Fryslân’. Hij merkte dat zijn percelen hier en

Fryslân. Een mooie overstap, vindt hij. ‘Bij het waterschap

daar last hadden van verdichting en verzakking. ‘Mensen

zag ik hoe DAW in de praktijk uitpakte.’

met verschillende expertises gaan met elkaar in

Daarvoor had hij volgens hem geen betere provincie

gesprek. Harde kennis en ervaringsdeskundige. Dat

kunnen treffen dan Fryslân. ‘In het begin was er

levert nieuwe inzichten op. Vervolgens kijk je in het veld

koudwatervrees van beide kanten. We spraken elkaars

of het echt werkt.’ Belangrijk is volgens hem ook dat de

taal niet. Ik vroeg me toen wel af hoe we voldoende

resultaten daarvan worden vastgelegd. ‘Dan kun je

projecten voor elkaar zouden krijgen. Maar dat

kennis delen.’ De werkwijze van het DAW past volgens

veranderde heel snel. In de eerste pilots werd duidelijk

De Vries bij deze tijd. ‘Er is een nieuwe generatie boeren,

wat de winst is van oog hebben voor elkaar standpunten.

de landbouw verandert en de wereld verandert. Het is

Daarna vulde de agenda zich heel vlot.’

goed om de dialoog op te zoeken.’ Vertrouwen is voor De
Vries daarbij het sleutelwoord. ‘Je mag best kritisch zijn,

De projecten in Fryslân onderscheidden zich sinds Schoon

want kritische mensen houden elkaar scherp. Maar er

Erf, Schoon Water vooral van de rest van het land door de

moet wel sprake zijn van respect. Dat is er in dit soort

omvang. ‘Al in een vroeg stadium besloten we dat we zo

projecten en dat helpt om het vertrouwen op te bouwen.’

veel mogelijk deelnemers wilden. En dat was zo’n succes,
dat we het nu niet meer anders doen. We beginnen met

KOUDWATERVREES

een pilot met een paar boeren. Maar het doel is steeds om

Voor Jan Roelsma bevestigen deze verhalen de winst van

daarna binnen een jaar uit te rollen. We krijgen veel

het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Als medewerker

vragen van andere waterschappen over hoe we dat doen.’
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Akkerbouwers vroegen LTO Noord en

Zo’n 80 procent van alle Friese veehouders heeft de

Wetterskip Fryslân regelmatig waarom

afgelopen jaren deelgenomen aan Schoon Erf, Schoon

Schoon Erf, Schoon Water er alleen voor
veehouders was. Die vraag vonden ze
terecht. Samen met de sector hebben ze
daarom een nieuw project opgezet. De opzet
is iets anders. Het doel is hetzelfde:
verbeteren van de waterkwaliteit.

SCHOON ERF,
SCHOON WATER
NU OOK VOOR
AKKERBOUW EN
LOONBEDRIJVEN

Water. Dit succes is de reden waarom er nu ook een
project voor akkerbouwers is. Op 23 oktober ging het
officieel van start. Alle akkerbouwers in Fryslân die met
gewasbeschermingsmiddelen, mest of nutriënten
werken, komen voor deelname in aanmerking. Dit geldt
ook voor loonbedrijven die te maken hebben met
gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent volgens
projectleider Tjeerd Hoekstra van LTO Noord dat alle circa
driehonderd akkerbouwers en 90 procent van de
ongeveer dertig loonwerkers kunnen meedoen.

STUDIEGROEPEN
Hoekstra gaat ervan uit dat de belangstelling groot zal
zijn. Boeren willen wel van alles doen, maar ze willen
zeker weten dat ze het goede doen. Voor nu en voor
wat er nu al bekend is over wetgeving die eraan komt.
Deelname aan het project biedt die zekerheid. ‘Je krijgt
als het ware een stempel van de omgevingsdienst FUMO
en het waterschap.’
Anders dan in het project voor veehouders, krijgen
akkerbouwers niet individueel advies. Het nieuwe
project werkt met studiegroepen van zes boeren. Naast
het delen van kennis en ervaring, is het voordeel hiervan
dat zij ook gezamenlijke maatregelen mogen treffen.
Denk aan een gezamenlijke spoelplaats. Hiervoor mogen
zij ook hun individuele subsidies van 2500 euro bij

Jan van Weperen (dagelijks
bestuurslid Wetterskip Fryslân),
Tineke de Vries, (regiobestuurder
LTO Noord), Gerlof Bergmans
(Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
en Thomas Pollema (Agrarische
Jongeren Friesland) ondertekenen
een intentieverklaring om samen te
werken bij het terugdringen van
erfafspoeling in de akkerbouw.
10
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KICK-OFF IN HALLUM

elkaar leggen. Akkerbouwers die
deelnemen, zijn zolang het project duurt
vrijgesteld van reguliere handhaving.

‘SCHONER EN DUURZAMER
KAN HET NIET’

Deelname is vrijwillig. Maar dat wil niet

De aftrap van Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw vond 23 oktober

zeggen dat het vrijblijvend is, benadrukt

plaats bij VOF Van Gunst-Boersma in Hallum. Als het aan Sjoerd en

Hoekstra. ‘Als je meedoet, moet je met de

Jetty van Gunst ligt, kunnen akkerbouwers uit de wijde omtrek medio

billen bloot. Je hele erf wordt inzichtelijk

2020 in Hallum hun verontreinigde landbouwwerktuigen wassen,

gemaakt. En Wetterskip Fryslân en de

24/7. ‘Hoe mooi is dat’, zegt Sjoerd enthousiast. ‘Ze hoeven niet zelf te

omgevingsdienst FUMO kijken mee

investeren in een vloeistofdichte spoelplaats, terwijl wij het gedegen

met de plannen. Al vragen we daar wel

en duurzaam kunnen aanpakken.’

altijd toestemming voor.’ De keuze is

De loonwerker uit Hallum investeert fors in een overdekte,

volgens hem dus eigenlijk ‘nu meedoen

vloeistofdichte wasstraat, erfverharding én biologische reiniging met

met goed advies en subsidie of achteraf

fytobakken. ‘We starten met twee overdekte silo’s van 5 bij 20 meter’,

hetzelfde moeten doen met een boete’.

vertelt Jetty. ‘Als het loopt en bevalt, komen er twee exemplaren bij.’
De wasstraat krijgt zonnepanelen. Het spoelwater wordt volledig door

BEWUSTWORDING

micro-organismen afgebroken. Er wordt geen druppel afvalwater

Marit Houtsma van Wetterskip Fryslân

geloosd. Het slib kan worden hergebruikt. ‘Schoner en duurzamer kan

is als adviseur betrokken bij Schoon

het niet’, meent Sjoerd. Wetsus gaat het proces monitoren. ‘Het is niet

Erf, Schoon Water voor veehouders.

eerder op deze schaal toegepast. Ze zijn dus benieuwd naar het

In het nieuwe project wordt die taak

resultaat. Wij trouwens ook.’

overgenomen door adviesbureau CLM.
Als inspecteur hoopt zij wel dat veel
akkerbouwers en loonbedrijven zich

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

zullen aanmelden. ‘Het gebeurt nog

Heeft u interesse in deelname? Neem dan contact op met

best vaak dat er gewasbeschermings

Tjeerd Hoekstra (thoekstra@projectenltonoord.nl). U kunt ook eerst op

middelen in het slootwater

de website kijken voor meer informatie: www.schoonerfschoonwater.nl.

terechtkomen. Dit project zorgt ook voor

Hier vindt u onder meer een erfscan. Wanneer u die invult, krijgt u een

bewustwording. Dat is belangrijk.’

beeld van hoe uw eigen erf ervoor staat.
NAJAAR 2019 11

Nieuwe functie bij
Wetterskip Fryslân:
adviseur waterbeheer &
landbouw

‘SAMEN MET DE AGRARIËRS WILLEN
WE EEN GOED FUNCTIONERENDE
POLDER NEERZETTEN’

V.l.n.r. Hielke Hylkema, Nanne Koopman en Johan Zijlstra.

Een ver-van-m’n-bed-show wil je als
waterschap natuurlijk nooit zijn. Zéker
niet voor partijen met wie je belangen
deelt en met wie je samen kunt zorgen
voor voldoende, veilig en schoon water.
Reden genoeg voor Wetterskip Fryslân
om in te zetten op een versteviging van
de relatie met agrariërs. Begin 2019
werd daarvoor een nieuwe functie in
het leven geroepen: adviseur
waterbeheer & landbouw.

Johan Zijlstra, adviseur waterbeheer & landbouw, en
Hielke Hylkema, planvormer en relatiebeheerder, vormen
een ‘tandem’, zo zeggen ze zelf. Vanuit hun nieuwe rol
werken zij bij Wetterskip Fryslân aan de samenwerking
met de landbouwers. Waar Zijlstra zorgt voor interne
afstemming, is Hylkema vooral het gezicht richting de
agrariërs en het bestuur van Wetterskip Fryslân.

SLIMMER EN STRUCTURELER
‘Er wordt al samengewerkt met de landbouwers, maar
het kan slimmer en structureler’, vertelt Hylkema over het
waaróm van deze nieuwe functie. ‘Eerder werd er veel
ad hoc gewerkt, waardoor de landbouwsector en Wetterskip
elkaar onvoldoende konden meenemen in de plannen. Dat
zorgde over en weer voor onbegrip. Daarnaast verkeert
de landbouw momenteel in een transitie, waardoor ze
zich anders gaat organiseren en onderlinge relaties
steeds belangrijker worden. Dat met elkaar vroeg om

12
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een vernieuwde samenwerking.’ ‘Landbouwers zijn
voor ons heel belangrijk’, legt Zijlstra uit. ‘Het grootste

‘SAMENWERKEN
MET WETTERSKIP
BETEKENT
WIN-WIN’

oppervlak dat Wetterskip bedient, bestaat namelijk uit
landbouwgrond: 250 duizend hectare. En op die grond
zijn zo’n 5500 agrariërs actief. Stuk voor stuk
ondernemers die, net als wij, belang hebben bij
voldoende en schoon water. Samen met hen willen
we een goed functionerende polder neerzetten.’

‘Moai’, vindt melkveehouder

EEN GOED GESPREK

Nanne Koopman de nieuwe

Zijlstra en Hylkema hebben de eerste helft van dit jaar

relatie-aanpak van Wetterskip

gebruikt om op te starten en te analyseren. Welke

Fryslân. ‘De lijnen zijn korter

contacten zijn belangrijk? Met wie moeten we op

dan eerst, plannen worden gezamenlijk besproken en als er

structurele basis om tafel? Hoe willen we het

wat is, weet ik precies bij wie ik terecht kan.’

relatiebeheer vormgeven? Zijlstra: ‘Een goed gesprek
is in dit hele traject essentieel. Niet ‘skieterig’ zijn, maar

Koopman is koploper als het gaat om vernieuwing. Samen

een open houding aannemen en de stap zetten richting

met zijn broer Hains runt hij in Oudega een melkveebedrijf

de ander. Nieuwsgierig zijn. Dat is wat we willen met

met 180 koeien en zo’n 124 hectare grond. In 2015 schreven ze

de agrariërs. Er is behoefte aan een échte relatie. Niet

zich in voor Koeien & Kansen. Een landelijk project waarin 16

óver elkaar praten, maar mét elkaar.’

melkveehouders, samen met onder andere de universiteit

‘Wetterskip moet voor landbouwers niet alleen maar de

van Wageningen, samenwerken aan een toekomst voor

partij zijn die komt controleren en vertelt hoe het moet’,

‘schone’ melkers. Focus is het verbeteren van de

vult Hylkema aan. ‘Dat gebeurde vroeger veel en is

waterkwaliteit en -kwantiteit op en rondom hun bedrijf. Om

soms ook nodig, maar het is niet meer de hoofdinsteek.

maar even aan te geven hoe belangrijk dit water is voor een

Wat we willen is een gelijkwaardige relatie waarin we

boer als Koopman: zijn koeien drinken uit de vaart en hij voedt

samen ideeën kunnen ontwikkelen voor een goed

zijn grond en bewatert zijn gewassen ermee.

functionerende polder. Een werkwijze waarin
boerenbelang en de belangen van het waterschap

Koeien & Kansen bracht Koopman voor het eerst écht in

samengaan. En ja, soms zijn die belangen tegenstrijdig

contact met Wetterskip Fryslân. Noodzakelijk noemt hij de

aan elkaar. Nou, daar moet je dan samen uit komen.’

samenwerking. ‘We hebben niet alleen hetzelfde belang
-voldoende schoon water- maar we hebben elkaar ook nodig
om dit belang te dienen. Wetterskip wilde bijvoorbeeld een
hoofdwatergang op ons land verbreden om de waterkwaliteit

‘EEN GOED GESPREK IS
ESSENTIEEL. NIET ‘SKIETERIG’
ZIJN, MAAR DE STAP ZETTEN
RICHTING DE ANDER’

te verbeteren. Deze verbrede sloot betekent meer ruimte voor
planten en beestjes die het water gezond houden. Wij hebben
een strook land afgestaan en in ruil daarvoor mochten we
elders een sloot dempen. Hierdoor ontstond er een betere
toegang tot ons land. Win-win. Andersom bedachten mijn
broer en ik een plan om de kwaliteit van onze grond te
optimaliseren. In samenwerking met Wetterskip is dat nu
deels uitgevoerd.’

EERSTE STAPPEN GEZET

‘Ik hoop dat ook andere boeren gaan ervaren dat je met

Hylkema en Zijlstra hebben een opzet gemaakt voor de

Wetterskip goed om tafel kunt’, zegt Koopman. ‘Alhoewel ik

komende vier jaar, waarmee zij deze nieuwe aanpak tot

weet dat boeren soms moeilijk mee te krijgen zijn. Ze leveren

een succes willen maken. De eerste stappen zijn gezet,

niet graag in, want iedere euro telt. Wat ze wél willen, is

nu volgt een ‘interessante’ fase. Zijlstra: ‘Het is de

schoon en voldoende water. En dat is met deze samenwerking

kunst om met de juiste mensen van de verschillende

heel goed mogelijk.’

organisaties in contact te komen en op zoek te gaan
naar mooie kansen. Of dat lastig wordt? Welnee,

Meer informatie: www.koeienenkansen.nl.

hooguit een fijne uitdaging. Hielke en ik stappen
samen op die tandem en gaan ervoor.’
NAJAAR 2019 13

WETTERSKIP FRYSLÂN
GAAT MEER CONTROLEREN
OP TEELTVRIJE ZONES
Afgelopen jaar constateerden onze milieu-inspecteurs
opnieuw dat er op diverse plaatsen in Fryslân
sloottaluds zijn doodgespoten. Dit betekent dat
er gewasbeschermingsmiddel met glyfosaat zijn
gebruikt, zoals Roundup. Ook zagen zij dat er
met gewasbeschermingsmiddelen is gespoten in
teeltvrije zones.

TEELTVRIJE ZONES
Wetterskip Fryslân gaat in 2020 meer controleren op
teeltvrije zones. De inspecteurs kijken of u de verplichte
afstanden hanteert. Deze afstanden zijn:
• Aardappelen, uien, wortelen en bollen: 150 centimeter.
• Granen en graszaad: 50 centimeter.
• Overige gewassen: 50 centimeter.

Wie een sloottalud doodspuit, riskeert een boete. Ook

Wanneer u een techniek gebruikt waarmee u minimaal

kan het gevolgen hebben voor de directe inkomenssteun.

90 procent driftreductie bereikt, mag u voor aardappelen,

Er kan namelijk een korting volgen in het kader van het

uien, wortelen en bollen een teeltvrije zone hanteren van

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

100 centimeter.

Ó ◊
Voor grasland of braakliggend land geldt een spuit- en mestvrije zone van 50 centimeter vanaf de insteek
van het sloottalud.

Bron: toolboxwater.nl
14
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WAT MOET U WETEN
OVER DE NIEUWE
PEILBESLUITEN?

Van de huidige honderden peilbesluiten, wil
Wetterskip Fryslân toe naar enkele tientallen.
De afgelopen jaren heeft het waterschap
gewerkt aan watergebiedsplannen. Hierin
zijn de opgaven voor het watersysteem
gedefinieerd. Deze plannen vormen de
basis voor de nieuwe peilbesluiten.

peilbesluit vast. We geven dan alleen nog aan wat het peil
is in de directe omgeving van bijvoorbeeld een stuw.
Feitelijk is dit al zo, maar we willen het nu officieel
vastleggen.’

HELE WERKGEBIED
In het nieuwe peilbesluit worden ook de
watervergunningen meegenomen. Dat wil zeggen dat

‘In de nieuwe peilbesluiten leggen we met name de

werken die het waterschap heeft uitgevoerd, zoals het

huidige situatie in het veld vast’, vertelt Andreas Hartman

vergraven van een watergang, dan ook zijn vastgelegd.

van Wetterskip Fryslân. Voor boeren zal er daardoor niet

Vergunningen voor weidevogelgebieden vormen hierop

veel veranderen. ‘Het is vooral een actualisatie. Dit doen

een uitzondering.

we om de tien tot vijftien jaar. De peilbesluiten zijn

Een aantal gebieden heeft inmiddels nieuwe

daarmee weer bij de tijd.’

peilbesluiten, zoals de Waddeneilanden. De rest van het
werkgebied volgt de komende jaren. Hartman gaat ervan

TOEKOMSTBESTENDIG EN EENVOUDIGER

uit dat het peilbeheer voor het hele werkgebied in 2022 is

Met de nieuwe peilbesluiten wil het waterschap het

vastgelegd in nieuwe peilbesluiten.

systeem toekomstbestendig maken. ‘De
klimaatverandering komt op ons af. Daar willen we het

MEER WETEN?

watersysteem op voorbereiden. We kijken bijvoorbeeld of

Wilt u meer informatie over de nieuwe peilbesluiten?

we eenvoudig peilvakken kunnen samenvoegen daar waar

Dan kunt u contact opnemen met Andreas Hartman

er een klein peilverschil is tussen twee peilvakken. Daarbij

(ahartman@wetterskipfryslan.nl of 058 292 22 22).

betrekken we de eigenaren/gebruikers die het betreft.’
Daarnaast moeten de nieuwe besluiten eenvoudiger

Meer informatie over peilbeheer vindt u op

worden. ‘Als wij geen invloed hebben op het peil, zoals op

www.wetterskipfryslan.nl/Peilbeheer/

de hoger gelegen zandgronden, dan leggen we ook geen

uitleg-over-peilbeheer-en-peilbesluiten.
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‘De weidse uitzichten, de agrarische uitstraling...’
Tijdens zijn eerste stage bij een boer in Tzummarum
werd Jan van Weperen gegrepen door de
schoonheid van het gebied. ‘Het voelde meteen
goed.’ Dat gevoel heeft Van Weperen nog steeds als
hij als lid van de bestuurscommissie FranekeradeelHarlingen een bezoek brengt aan de regio. Sinds
2015 zit hij namens Wetterskip Fryslân in deze
commissie, die in opdracht van provincie Fryslân
maatregelen in het gebied uitvoert.

regenval wateroverlast kan ontstaan. Met het nieuwe
watersysteem maken we de regio klimaatbestendig voor
de komende dertig jaar.’

VERBETERDE WATERAAN- EN AFVOER
Het grootste deel van het waterschapswerk is klaar.
Er zijn vaarten verbreed, nieuwe sloten aangelegd,
natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en
gemalen vervangen. Er is in het gebied duidelijk
geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van de
klimaatverandering. Van Weperen: ‘We krijgen vaker

Wetterskip Fryslân investeert ruim 9 miljoen euro

te maken met hoosbuien, maar ook met langdurige

in de verbetering van de waterhuishouding in het

perioden van droogte. Bredere vaarten en sloten kunnen

bodemdalingsgebied Noardwest-Fryslân. ‘Dat is nodig

meer regenwater opvangen. Geautomatiseerde stuwen

omdat de bodem daalt door gas- en zoutwinning. Samen

en grotere duikers zorgen voor een betere waterafvoer.

met de klimaatverandering zorgt dat voor problemen bij

Naast een goede afvoer in natte perioden is een goede

de waterafvoer. Voor de toekomst van de landbouw en

aanvoer van water in droge perioden nodig voor het goed

om te zorgen dat de regio droge voeten houdt, neemt

laten groeien van gewassen.’

de gebiedscommissie maatregelen’, zegt Van Weperen,
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die afgelopen april aan zijn tweede termijn als dagelijks

EEN ÉCHTE DIALOOG

bestuurder bij Wetterskip Fryslân begon.

Voor Van Weperen is de goede dialoog met de streek de

Aan het begin van de gebiedsontwikkeling stond de

belangrijkste reden voor het slagen van de gebieds-

bestuurscommissie voor een grote uitdaging. ‘Het gebied

ontwikkeling. ‘Als bestuurscommissie kozen we er

Franekeradeel-Harlingen lijkt op een badkuip met randen

bewust voor in de streek aanwezig te zijn en er te

die 30 tot 40 centimeter hoger liggen dan het midden.

vergaderen. Door een streekloket en door bij de mensen

In de afgelopen jaren bleek wel dat er door hevige

thuis langs te gaan. We voerden een échte dialoog met
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JAN VAN WEPEREN,
LID BESTUURSCOMMISSIE
FRANEKERADEEL-HARLINGEN

‘GA MET DE
MENSEN AAN
TAFEL ZITTEN EN
SPREEK HUN TAAL’
nodig. Bijna 30 hectare grond is vergraven tot
water. Hier hebben we vaarten en sloten verbreed
en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Voor de
boeren in het gebied die hiervoor grond moesten
opofferen, was het een behoorlijke opgave. Hoewel

WATERWERK
De waterwerkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar in het
veld. Zo is de wal langs de Tsjummearumer Feart
opgehoogd, er is een fietspad op aangelegd en de vaart
is verbreed met een natuurvriendelijke oever. In dit

ze gecompenseerd werden in de vorm van grond of in
geld, stonden ze er dubbel in. Ze vroegen zich af: is
het allemaal wel nodig? Dat is logisch. Aan de andere
kant krijgen ze mogelijk door de herverkaveling hun
land dichter bij huis. Dit zorgt op sommige plekken
ook weer voor meer verkeersveiligheid omdat er
minder zwaar landbouwverkeer door het dorp rijdt.’

gebied zijn enkele percelen aangewezen als
overloopgebied. Dit land mag overstromen bij extreme

VERZILTING BLIJFT PROBLEEM

neerslag. Gemaal De Mieden tussen Tzummarum en

Verzilting vormt volgens Van Weperen ook in de

Ried wordt vervangen en passeerbaar gemaakt voor

toekomst de grootste bedreiging van het gebied.

vissen. Het gemaal bij Herbaijum is vernieuwd.
Op meerdere plekken is er geïnvesteerd in
natuurvriendelijke oevers, verbredingen van vaarten en
sloten, vispassages, stuwen en dammen. De Roptafeart,
die zorgt voor de aanvoer voor het Roptagemaal, is
verbreed voor de aanleg van een natuurvriendelijke
oever. Hier kunnen zuiverende waterplanten groeien en
vissen schuilen en paaien. In totaal heeft Wetterskip
Fryslân in de regio zo’n 25 kilometer aan sloten en

‘Door zeespiegelstijging en een zakkende bodem
wordt het probleem alleen maar erger. We kunnen
als waterschap zorgen voor doorspoeling met zoet
water om te voorkomen dat het slootwater te zout
wordt voor beregening. Naast doorspoeling helpen
nieuwe drainagetechnieken, zoals ontwikkeld in
het spaarwaterproject, in de strijd tegen verzilting.
Zo kun je met verdiept aangelegde drainagebuizen
de beschikbare zoetwatervoorraad onder percelen
beïnvloeden. Maar een goede aanpak van verzilting
blijft ook voor het waterschap een grote uitdaging.’

vaarten verbreed en zo’n 35 kilometer aan
natuurvriendelijke oevers aangelegd.

SUCCESVOLLE GEBIEDSAANPAK
Jan is tevreden over wat er tot nu toe is bereikt
in het gebied. ‘Het is nog steeds naast grasland

bewoners en boeren, met hoor en wederhoor. Mijn

een hoogwaardig akkerbouwgebied. Door de

advies bij zo’n gebiedsaanpak is dan ook: ga bij de

gebiedsontwikkeling is de regio verfraaid, een paar

mensen aan tafel zitten, spreek hun taal. De mensen

dorpen kregen een mooie opknapbeurt. En de natuur

hebben namelijk al veel kennis van het gebied.’

heeft een mooie impuls gekregen.’ Volgens Jan is de
gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen een

Jan van Weperen beseft dat de gebiedsontwikkeling

mooi voorbeeld van een succesvolle gebiedsaanpak.

voor sommige agrariërs grote gevolgen heeft gehad.

‘We hebben hierin meerdere opgaven geïntegreerd.

‘Om de extra waterberging in het gebied te kunnen

Een verbetering voor de landbouw, recreatie, natuur,

realiseren, had de bestuurscommissie grond

leefbaarheid in de dorpen en de waterhuishouding.’
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400 KILOMETER RANDEN EN OEVERS DOOR GROENBLAUWE

‘EEN KLEINE
MOEITE OM
HEEL GOEDE
DINGEN
TE DOEN’
Klaas Oevering

Begin dit jaar werd het leefgebied water
opengesteld voor Agrarisch Natuur- en
Landschapsbeheer. De belangstelling voor
deze nieuwe ‘groenblauwe dienst’ was groot.
Het resultaat ook. Het eerste jaar wordt al 400
kilometer randen en oevers natuurlijk beheerd.

zelfs als eerste vreten op de stukken land waar bagger op
is gespoten.’

INDICATORSOORT
Oevering vertelt graag over het agrarisch natuurbeheer.
Hij had de gedeputeerde al eens op bezoek en hij praat
ook regelmatig met collega’s over wat hij doet. Ook als

18

Melkveehouder Klaas Oevering doet al jaren veel aan

bestuurslid van collectief Súdwestkust probeert hij

weidevogelbeheer. Deskundigen wezen hem op de potentie

collega’s over te halen om natuurvriendelijker te boeren. Hij

van zijn sloten. Zelf zag hij ook voordelen van ecologisch

merkt dat de belangstelling toeneemt. ‘Het begint langzaam

slootbeheer, omdat het de doorstroming verbetert.

van de grond te komen.’ Ook Wetterskip Fryslân, die eerst

Hij schreef zich in voor het nieuwe beheerpakket.

de kat wat uit de boom keek, wordt steeds enthousiaster.

Als voorbereiding las hij een aantal verhalen over de

De goede samenwerking met de rayonbeheerder helpt daar

baggerpomp die hij wilde inzetten. In het Noord-Hollandse

volgens Oevering bij. ‘Het scheelt veel als je vertrouwen

veenweidegebied is daar al veel ervaring mee opgedaan.

krijgt en het gevoel hebt dat je het samen doet.’

Helemaal overtuigd was Oevering nog niet. Met de pomp

Zelf ontdekte Oevering door het natuurvriendelijk

wordt bagger over het land gespoten. ‘Ik vroeg me af of de

slootbeheer ‘een heel nieuwe wereld’. Onder meer via de

koeien het gras daarna nog wel wilden vreten.’ De verkoper

deskundigen van de RAVON -de kennisorganisatie voor

van de pomp verzekerde hem dat dit geen probleem was.

reptielen, amfibieën en vissen- die hij uitnodigde. Hij ziet dat

‘Maar ja, die wilde natuurlijk zijn pomp verkopen’, lacht

het aantal vissen enorm is toegenomen. Maar het mooiste

Oevering. ‘Maar toch had hij wel gelijk. De koeien gaan

resultaat vindt hij dat hij bij het hekkelen geregeld in zijn >
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DIENSTEN

‘VEEL FIETSERS
STAPPEN AF
OM EEN FOTO TE
MAKEN’

Jelle van der Galiën

sloten de grote modderkruiper aantreft. ‘Het is een

MAKKELIJK MEEDOEN

indicatorsoort. Dat die zich kan handhaven, is heel

Voor Van der Galiën biedt de akkerrand een mooie

bijzonder. Het is maar een kleine moeite is om heel goede

kans om uitleg te geven over wat boeren doen voor de

dingen te doen.’

natuur. ‘Als mensen blijven staan om te kijken, maak
ik graag een praatje. Ik geloof niet in de kloof tussen

NATUURBEHEERDERS

boer en burger.’ Hij is, ondanks zijn kanttekening,

Ook akkerbouwer Jelle van der Galiën uit Hantum is een

dan ook enthousiast over de groenblauwe dienst.

echte natuurman. Hij vindt dat boeren als beheerders van

Ook heeft hij groot respect voor de rol die Agrarisch

het land een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de

Natuurvereniging De Waadrâne daarin speelt. ‘Ze zijn

biodiversiteit. ‘Wij kunnen met minder geld meer doen dan

open en toegankelijke en ze maken het gemakkelijk om

natuurorganisaties.’ Dat was voor hem ook de belangrijkste

mee te doen.’

reden om bezig te gaan met akkerranden. Hij geniet van de
bloemen en van de positieve reacties. ‘Wij liggen aan een

LEREN VAN PILOT

fietsroute. Veel fietsers stappen af om een foto te maken.’

Lydia Harkink, coördinator blauwe diensten bij

De bloeiende akkerrand is volgens Van der Galiën een goede

Wetterskip Fryslân: ‘Deze periode met blauwe diensten

buffer. ‘Ik zie niet hoe we zonder chemische middelen kunnen.

is een pilot waarvan we leren. Er zijn voor heel Fryslân

Maar met zo’n rand houd je wel uitspoeling tegen.’ Het liefst

samen met provincie en agrarische collectieven

had hij hem dan ook rond zijn hele perceel aangelegd. Hij kreeg

voorwaarden geformuleerd voor het agrarisch

echter geen toestemming voor een akkerrand langs de sloot

natuurbeheer. Eén daarvan is dat we niet door een

van Wetterskip Fryslân. Van der Galiën snapt dat het waterschap

bloeiende akkerrand willen rijden, omdat we dan

bij de sloot moet kunnen komen bij een calamiteit. Maar niet

flora en fauna kapot maken. Daarom staan we in het

waarom dat een reden is om geen toestemming te geven. Hij wil

algemeen geen bloeiende akkerranden langs de sloot

het risico wel nemen. ‘De kans op een calamiteit is klein.’

toe.’
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ZO GAAT WETTERSKIP FRYSLÂN OM MET BAGGER EN PFAS
Sinds 1 oktober gelden er voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger.
Het is begrijpelijk dat landeigenaren hierover zorgen hebben. Daarom heeft het waterschap afgelopen zomer
al waterbodems en bagger onderzocht. Hieruit blijkt dat de concentratie van PFAS in de bagger ruimschoots
(minimaal factor 10) onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op de kant.
Lees meer op: www.wetterskipfryslan.nl/onderhoud/baggeren.

3 AANDACHTSPUNTEN VOOR
SLEEPSLANGBEMESTEN
Tegenwoordig wordt er steeds vaker mest
uitgereden met een sleepslangbemester. Dit is een
prima methode om te bemesten, maar er zijn wel
een paar zaken waarmee u rekening moet houden.

dat u de slangen goed onderhoudt, zodat u minder risico
loopt dat ze stuk gaan.

3. SCHOONMAKEN SLANGEN EN APPARATUUR
De slangen en de bemestingsapparatuur moeten na het

1. MESTVRIJE ZONE

sleepslangbemesten schoongemaakt worden. Een goede

Houd een mestvrije zone aan. Deze zone werkt als een

werkwijze is om het reinigen al rijdend te doen; de mest

buffer. Zo kunnen er geen meststoffen in het oppervlakte

wordt verdund met water en in een aantal banen zijn de

water terecht komen. Zowel bij grasland als braakliggend

slangen vaak schoon genoeg. Op deze manier voorkomt u

land is de mestvrije zone 50 centimeter vanaf de insteek

dat er mest in de sloot komt of dat er te veel mest op een

van het talud.

punt op uw land komt.

2. MELD CALAMITEITEN
Het gebeurt regelmatig dat er tijdens het sleepslang

VOLG ONS!

bemesten een slang knapt. Hierdoor kan er mest in de

Wist u dat Wetterskip Fryslân kunt volgen op

sloot terechtkomen. Als dit gebeurt, meld dit dan zo snel

Twitter en Facebook? Zo blijft u op de hoogte

mogelijk bij het waterschap. Dit kan door te bellen met

van alle ontwikkelingen die wellicht ook voor

058 212 24 22 (Milieu-alarmnummer Fryslân). In overleg

uw bedrijf interessant zijn.

met u maken we dan afspraken hoe de mest uit de sloot
moet worden verwijderd. Meldt u niet en wordt
geconstateerd dat er mest in de sloot terechtkomt, dan
kunt u een boete krijgen. Daarbij moet u dan alsnog de
mest uit de sloot verwijderen. Zorg er in ieder geval voor

@wetterskip
wetterskipfryslan

