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Inleiding 

 

1. Inleiding 

 

Het ontwerp-watergebiedsplan Alde Feanen e.o. heeft ter inzage gelegen van 1 november 2013 t/m 

12 december 2013. Er zijn dertien reacties ingediend van in totaal 16 personen. De lijst van reacties 

omvat een gezamenlijke reactie van vier eigenaren en een reactie van een maatschap met twee 

eigenaren. Er zijn geen reacties van organisaties binnengekomen.  

 

De meeste reacties betreffen die van verbreding van hoofdwatergangen om beperkter onderhoud 

mogelijk te maken en reacties op verhoging van de zomerpeilen in veengebieden met een grote 

drooglegging in de huidige situatie.  

 

In de voorliggende antwoordnota worden deze reacties beantwoord door Wetterskip Fryslân en 

wordt beoordeeld of de reacties aanleiding geven tot aanpassing van het plan.   
 

Alle wateropgaven, gewenste peilen en overig beoogde  maatregelen worden in samenspraak met de 

streek nader uitwerkt in uitvoeringsplannen en/of peilbesluiten. Bij de uitvoering maakt het 

waterschap gebruik van instrumenten zoals groen blauwe diensten en regelingen grondruil. Het 

ontbreekt het waterschap aan voldoende middelen en capaciteit om alle knelpunten binnen een 

paar jaar op te lossen. Jaarlijks wordt daarom bepaald welke knelpunten in uitvoering worden 

genomen.  

 

Uw reactie is besproken door ons dagelijks bestuur op 18 maart 2014. Het antwoord van het 

dagelijks bestuur op uw reactie vindt u in bijgaande antwoordnota.  
 

Dit antwoord is een voorstel aan ons algemeen bestuur dat het uiteindelijke antwoord moet 

vaststellen, samen met het watergebiedsplan. Hiervoor wordt de antwoordnota eerst besproken 

door de adviescommissie Watersysteembeheer en Financiën, die het algemeen bestuur adviseert.  

U kunt uw reactie toelichten aan deze commissie. De commissie vergadert op 31 maart 2014 om 

19.00 uur op ons kantoor in Leeuwarden. Als u uw reactie wil toelichten, wilt u dit dan vóór vrijdag 28 

maart 2014, 12 uur, melden bij het bestuurssecretariaat? Het bestuurssecretariaat is telefonisch 

bereikbaar via 058 292 2222 of per email via bestuursadvisering@wetterskipfryslan.nl. 

 

Ons algemeen bestuur neemt een besluit over de vaststelling van het watergebiedsplan en de 

antwoordnota in haar vergadering van 15 april 2014. Dit is een openbare vergadering waarbij u 

aanwezig kunt zijn maar waarin u uw reactie niet kunt toelichten. Het besluit van het algemeen 

bestuur over uw reactie ontvangt u van ons. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken omdat 

het watergebiedsplan een zogenaamd beleidsvoornemen is. 

 

2. Beantwoording inspraakreacties  

  



 
1 M. Boer 

Opeinde 

 WFN1317253 

1.1 Inspraakreactie 

 Belanghebbende veehouder, dhr. Boer, is het niet eens met verhoging van het waterpeil. Om 

redenen dat de draagkracht van de grond zal worden aangetast, de kwaliteit van het gras 

achteruitgaat en sloten vaker zullen overlopen. Ook wordt gevreesd  dat de 

waterbergingscapaciteit zal verminderen. Bij een calamiteit zal eerder land onderlopen, 

waarbij de duikers te klein zijn voor een snelle afvoer van water. Tot slot wordt opgemerkt 

dat het percentage veen gering is.    

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Volgens de bodemkaart bestaat het bemalingsgebied van de Hornen voor een belangrijk 

deel uit veengronden. Een groot deel van deze veengronden heeft in de zomer een 

drooglegging van meer dan 90 cm (zie figuur 14 van WGP) en is daarmee geschikt voor een 

zomerpeilverhoging. Daarom wordt in het WGP in dit gebied een zomerpeilverhoging 

voorgesteld.  

Omdat alleen in de zomer het waterpeil verhoogd wordt en de hoofdwatergang t.b.v. 

waterberging en afvoercapaciteit verruimd zal worden, wordt geen toename van 

wateroverlast  verwacht.  

 

Achteruitgang van het grasbestand en draagkracht door het verhogen van het zomerpeil zijn 

locatie specifiek. Bij de nadere uitwerking van de beoogde maatregelen in het 

uitvoeringsplan zal met deze argumenten rekening worden gehouden.  Zoals in het WGP is 

aangegeven zal niet zonder meer overgegaan worden op wijziging van de peilen in veen- en 

kleigebieden. Het verhogen van zomerpeilen wordt alleen overwogen daar waar het kan en 

waar het nut heeft. De lokale situatie dient eerst goed bekeken te worden. Zie de tekst op 

bladzijde 30 van het WGP: 

 

 “ Het wijzigen van de peilen in genoemde veen- en kleigebieden kan niet zonder meer plaats vinden. 

Enerzijds dient er ingezoomd te worden op de lokale situatie zoals de grondeigenaren en -gebruikers 

deze beoordelen. Anderzijds wordt het gewenste peil - naast dat in relatie tot de landbouwproductie 

– ook door andere factoren bepaald, zoals de aard en het aantal te bedienen kunstwerken, de 

stabiliteit van taluds, etc.” 

 

Ook in tabel 4 van het WGP is aangegeven dat  eerst overleg en nader onderzoek zal 

plaatsvinden alvorens de maatregelen worden vastgesteld.   

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, wel overleg en nader onderzoek in het uitvoeringsplan om de situatie 

ter plaatse te beoordelen. 

 

  



 

2 G. Kootstra-Haarsma  

Oudega   

 WFN1317146/WFN1317715 

2.1 Inspraakreactie 

 WFN1311746 

Mevr. Kootstra-Haarsma geeft aan dat de vaarten breed genoeg zijn en dat verruiming niet 

nodig is. 

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Op kaart 3 van het WGP staan watergangen aangegeven die in de huidige situatie een 

frequent zomeronderhoud vragen. In de omgeving van Opperbuorren liggen enkele van deze 

watergangen. Het beleid van het Wetterskip is om de onderhoudsfrequentie van dit type 

watergangen terug te brengen naar 1x per jaar (najaar). Het terugbrengen van onderhoud 

resulteert in een jaarlijkse kostenbesparing voor Wetterskip Fryslân. 

 

Een van de maatregelen om het (zomer)onderhoud terug te kunnen brengen is het 

verruimen van deze watergangen. Deze is nodig om de doorvoercapaciteit op normniveau te 

houden, de watergang wordt minder kwetsbaar voor begroeiing. Tevens kan de verbreding 

bijdragen aan de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en de berging in het gebied, 

beleidsdoelen welke Wetterskip Fryslân nastreeft.  

 

Opgemerkt dient te worden dat het verbreden van watergangen geen garantie 

is voor het niet meer nodig zijn van zomeronderhoud. Dit is van meer factoren afhankelijk, 

welke in sommige gevallen ook locatie specifiek zijn. De daadwerkelijke  uitwerking en 

inrichting van deze watergangen wordt samen met gebied opgepakt in de 

uitvoeringsplannen. Grondruil en/of het instrument "groen blauwe diensten" wordt 

nagestreefd bij deze uitwerking. 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, overleg over knelpunten en mogelijkheden verruiming watergang. 

 

2.2 Inspraakreactie 

 WFN1317715 

 Volgens mevr. Kootstra-Haarsma zijn enkele te verbreden watergangen nooit helemaal 

gevuld met opmalingswater. Het betreft de oostelijke sloot van perceel 1182 en de sloot  

langs de weg nr.1181. De capaciteit zou volgens inspreekster ruim voldoende zijn en 

verruiming van de watergangen betekent volgens haar verkwisting van geld en grond.   

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Verwezen kan worden naar reactie van het Wetterskip Fryslân op inspraakreactie 2.1. 

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP; nader onderzoek en overleg naar wateraanvoersituatie ter plaatse 

en knelpunten/mogelijkheden verruiming watergangen in het uitvoeringsplan. 

 

 

  



3 J. Hoekstra 

Oudega 

 WFN1318241 

3.1 Inspraakreactie 

 De inspreker, dhr. Hoekstra, noemt meerdere redenen waarom hij tegen de verbreding van 

de hoofdwatergangen is: 

1. Zomeronderhoud zal volgens inspreker na verbreding, na enkele jaren weer nodig 

zijn. Inspreker verwijst naar het laatste gedeelte van de Susterfeart dat nu al heel 

breed is, maar waar zomeronderhoud nog steeds nodig is. 

2. Grond nodig voor verruiming van de watergang kan niet door de agrariërs gemist 

worden. In geval van dhr. Hoekstra betreft dit een slootlengte van 1,5 km, waardoor 

zijn huiskavel nog kleiner wordt.  

3. Inspreker is verontrust over vernieling van zijn land door zware machines bij de 

uitvoering van werkzaamheden.  

4. Inspreker heeft geen begrip voor deze plannen in relatie tot verhoging van 

waterschapslasten. 

5. Inspreker vreest dat door de maatregelen bonte weideranden verloren gaan. 

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Algemeen: 

Op kaart 3 van het WGP staan watergangen aangegeven die in de huidige situatie een 

frequent zomeronderhoud vragen. In de omgeving van Opperbuorren liggen enkele van deze 

watergangen. Het beleid van het Wetterskip is om de onderhoudsfrequentie van dit type 

watergangen terug te brengen naar 1x per jaar (najaar). Het terugbrengen van onderhoud 

resulteert in een jaarlijkse kostenbesparing voor Wetterskip Fryslân. 

 

Een van de maatregelen om het (zomer)onderhoud terug te kunnen brengen is het 

verruimen van deze watergangen. Deze is nodig om de doorvoercapaciteit op normniveau te 

houden, de watergang wordt minder kwetsbaar voor begroeiing. Tevens kan de verbreding 

bijdragen aan de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en de berging in het gebied, 

beleidsdoelen die Wetterskip Fryslân nastreeft.  

 

Opgemerkt dient te worden dat het verbreden van watergangen geen garantie 

is voor het niet meer nodig zijn van zomeronderhoud. Dit is van meer factoren afhankelijk, 

welke in sommige gevallen ook locatie specifiek zijn. De daadwerkelijke  uitwerking en 

inrichting van deze watergangen wordt samen met gebied opgepakt in de 

uitvoeringsplannen. Hier zal dan ook aandacht worden besteed aan het zoveel mogelijk 

tegengaan van schade aan het land door werkzaamheden met (zwaar) materieel en in tact 

houden van bonte weideranden. Grondruil en/of het instrument "groen blauwe diensten" 

wordt nagestreefd bij deze uitwerking. 

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP; overleg en nader onderzoek naar wateraanvoer- en grondgebruik ter 

plaatse van de percelen van dhr. Hoekstra in het uitvoeringsplan. 

 

  



4 J. Ybema 

Nijega 

 WFN1318062 

4.1 Inspraakreactie 

 Volgens dhr. Ybema zouden de maatregelen de (gewenste) waterhuishouding van hun 

cultuurgrond kunnen belemmeren. De aangekondigde bijlage voor nadere uitleg is niet 

ontvangen.  

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Eén van de onderliggende redenen voor het opstellen van het Watergebiedsplan is het beter 

bedienen van de functies in het gebied. Het Wetterskip is in dat opzicht geenszins van plan 

om het huidige niveau van functiebediening te verlagen.   

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, het gebied rondom Nijega staat geprogrammeerd voor nader 

onderzoek. Hierbij zal nader worden ingezoomd op beoogde maatregelen om de 

functiebediening te optimaliseren. 

 

 

  



5 F.S. de Jong 

Grou 

 WFN1318281 

5.1 Inspraakreactie 

 Dhr.de Jong is het niet eens met de voorgestelde waterpeilen in zijn gebied 

(bemalingsgebied Leppedyk-Sud). Hij geeft aan dat de huidige waterstanden hoger zijn dan 

na de ruilverkaveling en dat daardoor zijn drainage de laatste 5 jaar bijna het gehele jaar 

onder water staat.  Hij pleit ervoor om de waterpeilen weer op hetzelfde niveau ten opzichte 

van het maaiveld te brengen, zoals bij de inrichting van de ruilverkaveling. Ook worden 

problemen ondervonden van snelle afvoer uit het natuurgebied op de tochtsloten van dhr. 

de Jong. Hij pleit ervoor dat de huidige stuw tussen het natuurgebied en het 

landbouwgebied vervangen wordt door een drijverstuw, zodat meer water in het 

natuurgebied geborgen wordt en de afvoer op de tochtsloten meer gedoseerd wordt. Tot 

slot merkt dhr. de Jong op dat in de praktijk het peilverschil tussen (het water voor) de stuw 

en (voor) het gemaal veel groter is (50 cm) dan aangegeven op de peilenkaart van het WGP.   

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 In het kader van het WGP zijn de peilen, zoals ze in de praktijk gehanteerd worden, 

geactualiseerd (blz.4).Deze geactualiseerde peilen vormen de basis voor de verdere analyse 

van het toekomstige peilbeheer. In het bemalingsgebied van Leppedyk-Sud worden geen 

verdere maatregelen voorgesteld. Indien uit de praktijk blijkt dat de waterstanden niet 

kloppen, of in de loop van de tijd gewijzigd zijn, zal hier nader naar gekeken worden in het 

peilbesluit volgend op dit watergebiedsplan. Tegelijkertijd zal dan beoordeeld worden of het 

oppervlaktewater uit het natuurgebied via een drijverstuw of vergelijkbare constructie 

vertraagd afgevoerd kan worden.   

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, overleg en nader onderzoek naar actuele peilen ter plaatse van de 

percelen van dhr. de Jong tijdens de totstandkoming van het peilbesluit. Tevens bekijken in 

hoeverre de afvoer uit het natuurgebied geoptimaliseerd kan worden. 

 

  



6 M. Boonstra 

Nijega 

 WFN1317981 

6.1 Inspraakreactie 

 Dhr. Boonstra benoemt meerdere gevolgen van hogere waterpeilen: 

o Koud land 

o Minder buffer bij extreme regen 

o Minder draagkracht 

o Slechter grasbestand 

o Minder kilo opbrengst met minder voederwaarde 

o Drainage komt onder water te liggen 

o Hogere ziektedruk (leverbot), daardoor minder weerstand 

o Meer wateroverlast door ganzen 

o Lager bedrijfsresultaat  

Dhr. Boonstra geeft in zijn reactie niet aan waar zijn percelen liggen. Gelet op het adres 

wordt aangenomen dat de percelen liggen in de delen van de bemalingsgebieden 

Oosterzanding en/of de Hornen, waar voor de veengebieden met grote drooglegging een 

zomerpeilverhoging wordt voorgesteld in het WGP.    

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Volgens de bodemkaart bestaat het bemalingsgebied van het betreffende gebied voor een 

belangrijk deel uit veengronden. Een groot deel van deze veengronden heeft in de zomer 

een drooglegging van meer dan 90 cm (zie figuur 14 van WGP) en lijkt daarmee geschikt voor 

een zomerpeilverhoging. Daarom is in het WGP in dit gebied een zomerpeilverhoging 

voorgesteld. Omdat alleen in de zomer het waterpeil verhoogd wordt, wordt op voorhand 

geen toename van wateroverlast  verwacht.  

 

Achteruitgang van het grasbestand, draagkracht en opbrengsten, alsmede het onder water 

komen te liggen van drainage door het verhogen van het zomerpeil zijn locatie specifiek. Bij 

de nadere uitwerking van de beoogde maatregelen in het uitvoeringsplan zullen al deze 

locatie specifieke argumenten worden afgewogen, evenals argumenten als koud land, 

hogere ziektedruk en overlast door ganzen.  Zoals in het WGP is aangegeven zal niet zonder 

meer overgegaan worden op wijziging van de peilen. Het verhogen van zomerpeilen wordt 

alleen overwogen daar waar het kan en waar het nut heeft. De lokale situatie dient eerst 

goed bekeken te worden. Zie de tekst op bladzijde 30 van het WGP: 

 

“ Het wijzigen van de peilen in genoemde veen- en kleigebieden kan niet zonder meer plaats vinden. 

Enerzijds dient er ingezoomd te worden op de lokale situatie zoals de grondeigenaren en -gebruikers 

deze beoordelen. Anderzijds wordt het gewenste peil - naast dat in relatie tot de landbouwproductie 

– ook door andere factoren bepaald, zoals de aard en het aantal te bedienen kunstwerken, de 

stabiliteit van taluds, etc.” 

 

Ook in tabel 4 van het WGP is aangegeven dat  eerst overleg en nader onderzoek zal 

plaatsvinden alvorens de maatregelen worden vastgesteld.   

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, wel overleg en nader onderzoek in het uitvoeringsplan om de situatie 

ter plaatse te beoordelen. 

 

  



7 J. Jacobi 

Garyp 

 WFN1318061 

7.1 Inspraakreactie 

 Dhr. Jacobi maakt bezwaar tegen de verbreding van de watergang die grenst aan zijn 

percelen. Hij ziet de noodzaak van de verbreding niet en wil dat de huidige situatie 

gehandhaafd blijft. 

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 De door dhr. Jacobi op kaart aangegeven hoofdwatergang te Sigerswâld betreft inderdaad 

één van de te verbreden watergangen.  

 

Het beleid van het Wetterskip is om de onderhoudsfrequentie van dit type watergangen 

terug te brengen naar 1x per jaar (najaar). Het terugbrengen van onderhoud resulteert in 

een jaarlijkse kostenbesparing voor Wetterskip Fryslân. 

 

Een van de maatregelen om het (zomer)onderhoud terug te kunnen brengen is het 

verruimen van deze watergangen. Deze is nodig om de doorvoercapaciteit op normniveau te 

houden, de watergang wordt minder kwetsbaar voor begroeiing. Tevens kan de verbreding 

bijdragen aan de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en de berging in het gebied, 

beleidsdoelen welke Wetterskip Fryslân nastreeft.  

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, wel overleg en verkenning om de situatie ter plaatse te beoordelen. 

 

  



8 B.A. Roorda 

Grou 

 WFN1317261 

8.1 Inspraakreactie 

 De heer Roorda maakt bezwaar tegen het WGP en stelt deze op een later moment toe te 

lichten.  

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Eén van de onderliggende redenen voor het opstellen van het Watergebiedsplan is het beter 

bedienen van de functies in het gebied. Het Wetterskip is in dat opzicht geenszins van plan 

om het huidige niveau van functiebediening te verlagen. De algemene opvatting van deze 

zienswijze gecombineerd met de afwezigheid van een toelichting maakt dat een 

verdiepende inhoudelijke reactie achterwege blijft. 

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP.  Dhr. Roorda valt met zijn percelen in de westelijk gelegen 

watersystemen. Bij nadere uitwerking van de deze watersystemen in de uitvoeringplannen 

zal samen met de grondeigenaren de beoogde optimalisatie van het watersysteem nader 

worden besproken en getoetst aan de wensen van de ingelanden. 

 

  



9 J.P. Roorda 

Reduzum 

 WFN1317266 

9.1 Inspraakreactie 

 Inspreker geeft aan dat de beoogde afkoppeling van een deel van de watersysteem Hoflân 

naar het watersysteem Roordahuizum een negatief effect zal hebben. De huidige 

drooglegging is < 90 cm beneden maaiveld en er zijn problemen met afvoer.  De tochtsloot 

heeft te weinig afvoercapaciteit en er is wateroverlast door afstroming vanuit hoger gelegen 

gebied. Tot slot wordt de aanleg van een 380 KV hoogspanningsleiding als aandachtspunt 

genoemd.  

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Vanwege de hoogteligging van het noordwestelijke deel van bemalingsgebied Hoflân  wordt 

voorgesteld om een deel van het aangrenzende bemalingsgebied af te koppelen naar het 

bemalingsgebied van Roordahuzum.  In het bemalingsgebied Roordahuzum ligt echter al wel 

een bergingsopgave.  De afvoerproblematiek is onderkent en een mogelijk maatregelen is 

om een waterbergingsstuw aan te leggen, zo mogelijk in samenhang met verbetering van de 

afvoercapaciteit (verbreding van de hoofdwatergangen).  Dit pakket van maatregelen 

beoogd daarmee de optimalisatie van watersysteem Hoflân en Roordahuizum. In het WGP is 

aangegeven dat eerst nader onderzoek zal plaatsvinden in overleg met de betrokken 

ingelanden/grondeigenaren, alvorens maatregelen nader worden uitgewerkt.   

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, verdere uitwerking in het vervolgtraject in samenspraak met dhr. 

Roorda en andere betrokken ingelanden. 

 

  



10 Combinatie van insprekers: 

J. Hoekstra, Oudega 

Fam. H.J. Mulder-Haarsma, Garyp 

Maatschap Haarsma-Kootstra, Oudega 

Mts J. en A.M. Dijkshoorn-Wassenaar, Oudega 

 

 WFN1318078 

10.1 Inspraakreactie 

 Insprekers, welke gezamenlijk eigenaar zijn van de asfaltweg gelegen aan de scheiding 

Gariperwei/Sigerswâld, maken bezwaar tegen verruiming van de Sustervaart. Insprekers zijn 

eigenaar van de percelen, woning, boerderij en brug gelegen aan genoemde asfaltweg. De 

weg is volgens insprekers een eigen weg en particulier eigendom. Ten zuidoosten van de 

weg ligt de Sustervaart. Mede gelet op het feit dat het waterschap gebruik maakt van deze 

weg, die in goede staat verkeert, willen genoemde insprekers de huidige situatie handhaven.   

Volgens de insprekers is de vaart al breed en diep genoeg en heeft ruim voldoende aan- en 

afvoercapaciteit. Zij vrezen dat bij verdere verbreding en verdieping van de vaart de 

stabiliteit van genoemde weg zal verzwakken.  

Zij vragen met klem om met hun bezwaar rekening te houden. 

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 Algemeen: 

Op kaart 3 van het WGP staan watergangen aangegeven die in de huidige situatie een 

frequent zomeronderhoud vragen. In de omgeving van Opperbuorren liggen enkele van deze 

watergangen, waaronder de Sustervaart. Het beleid van het Wetterskip is om de 

onderhoudsfrequentie van dit type watergangen terug te brengen naar 1x per jaar (najaar). 

Het terugbrengen van onderhoud resulteert in een jaarlijkse kostenbesparing voor 

Wetterskip Fryslân. 

 

Een van de maatregelen om het (zomer)onderhoud terug te kunnen brengen is het 

verruimen van deze watergangen. Deze is nodig om de doorvoercapaciteit op normniveau te 

houden, de watergang wordt minder kwetsbaar voor begroeiing. Tevens kan de verbreding 

bijdragen aan de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en de berging in het gebied, 

beleidsdoelen welke Wetterskip Fryslân nastreeft.  

 

De situatie ter plekke van de Sustervaart zal met de insprekers nader worden besproken in 

het uitvoeringsplan alvorens een definitief besluit tot verbreding van de vaart zal worden 

genomen. Hierin zal de stabiliteit van de weg een belangrijk aandachtpunt zijn, welke 

meegenomen zal worden in de afwegingen. 

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, wel extra onderzoek en overleg in het uitvoeringsplan met 

genoemde insprekers om de situatie ter plaatse te beoordelen. 

 

  



11 Maatschap B. en W. van der Velde 

Nijega 

 WFN1318593 

11.1 Inspraakreactie 

 Insprekers hebben een melkveehouderijbedrijf aan de Skieppekampen. Volgens hen is het 

waterpeil momenteel op het juiste niveau voor een juiste bedrijfsvoering. Onlangs is in goed 

overleg  en samenwerking met Wetterskip Fryslân cultuurtechnische werken uitgevoerd. 

Volgens de insprekers passen in het gebied geen proeven met verhoogd waterpeil. 

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 In het gebied langs de Skieppekampen liggen veengronden met een relatief grote 

drooglegging, van meer dan 90 cm (zie figuur 14 van WGP) en lijkt daarmee geschikt voor 

een zomerpeilverhoging. Daarom wordt in het WGP in dit gebied een zomerpeilverhoging 

voorgesteld.  

 

Zoals in het WGP is aangegeven zal niet zonder meer overgegaan worden op wijziging van de 

peilen in veen- en kleigebieden. Het verhogen van zomerpeilen wordt alleen overwogen 

daar waar het kan en waar het nut heeft. De lokale situatie dient eerst goed bekeken te 

worden. Zie de tekst op bladzijde 30 van het WGP: 

 

 “ Het wijzigen van de peilen in genoemde veen- en kleigebieden kan niet zonder meer plaats vinden. 

Enerzijds dient er ingezoomd te worden op de lokale situatie zoals de grondeigenaren en -gebruikers 

deze beoordelen. Anderzijds wordt het gewenste peil - naast dat in relatie tot de landbouwproductie 

– ook door andere factoren bepaald, zoals de aard en het aantal te bedienen kunstwerken, de 

stabiliteit van taluds, etc.” 

 

Ook in tabel 4 van het WGP is aangegeven dat  eerst overleg en nader onderzoek zal 

plaatsvinden alvorens de maatregelen worden vastgesteld.   

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, wel overleg en nader onderzoek in het uitvoeringsplan om de situatie 

ter plaatse te beoordelen. 

 

 

  



 

12 J. de Jong 

Akkrum 

 WFN1317857 

12.1 Inspraakreactie 

 De heer de Jong heeft land nabij het natuurgebied van Staatsbosbeheer (beheerseenheid 

Jubbega). Hij vermoedt dat de peilen zullen worden aangepast in het kader van een project 

in het naastliggende natuurgebied. Zijn bezwaar inzake het WGP betreft de onduidelijkheid 

in het WGP met betrekking tot de vaststelling van de peilen.   

 

 Reactie Wetterskip Fryslân 

 In het kader van het WGP zijn de peilen, zoals ze in de praktijk gehanteerd worden, 

geactualiseerd (blz.4).Deze geactualiseerde peilen vormen de basis voor de verdere analyse 

van het toekomstige peilbeheer.  

De gronden van dhr. de Jong liggen in het bemalingsgebied van Leppedyk-Sud. In dit gebied 

worden in het kader van het WGP geen wijzigingen van de waterhuishouding voorgesteld. 

Indien uit de praktijk blijkt dat de waterstanden niet kloppen, of in de loop van de tijd 

gewijzigd zijn, zal hier nader naar gekeken worden. De navolgende peilbesluitprocedure is 

hiervoor het instrument om op perceelniveau de actuele peilen vast  te leggen. 

 

 Conclusie 

 Geen aanpassing WGP, in het kader van de peilbesluitprocedure zal nader overleg 

plaatsvinden met dhr. de Jong. 

 

 


