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PRIVACYVERKLARING INFOBLAD AGRARIËRS

Elk adres in Fryslân en het Groninger Westerkwartier dat bij ons bekend staat als agrarisch bedrijf, ontvangt 
het Infoblad Agrariërs. Met het Infoblad informeren we u over wet- en regelgeving van het waterschap die voor 
u van belang is. Bij het bedrijf dat de verzending doet, leveren wij voor elk nummer een naam- en adressenlijst 
aan. Het bedrijf vernietigt deze lijst na gebruik. Wilt u geen Infoblad Agrariërs meer ontvangen, meldt u dan af 
door een mail te sturen aan handhaving@wetterskipfryslan.nl. 

U mag uw gegevens altijd inzien en laten wijzigen of wissen. Ook mag u eisen dat de verwerking van uw 
gegevens wordt beperkt en een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 
U mag ook officieel bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek 
indienen bij de functionaris gegevensbescherming (privacy@wetterskipfryslan.nl).
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Natuurvriendelijke oevers verbeteren de waterkwaliteit en zijn goed voor het 
waterleven in en om de sloot. Wetterskip Fryslân zet ze daarom in om de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te bereiken. Daarnaast zijn ze ook 
van belang voor de klimaatadaptatie, waarbij een gebied wordt aangepast aan 
klimaatverandering. Ze verdienen daarom volgens beleidsadviseur water-
kwaliteit van Wetterskip Fryslân Arjen van der Mark meer waardering. 

BETER VOOR DE 
WATERKWALITEIT, 
DE BIODIVERSITEIT 
ÉN DE AAN- EN AFVOER

Water met een natuurvriendelijke oever heeft een 
ondiepe zone waar waterplanten groeien. ‘De manier 
waarop we natuurvriendelijke oevers aanleggen, is aan 
het veranderen’, vertelt Van der Mark. ‘We proberen 
steeds meer volledige sloten en vaarten te verbreden 
in plaats van een deel van de sloot. Waarbij we minder 
intensief onderhoud uitvoeren. Daardoor is er ruimte 
voor waterplanten, terwijl een goede aan- en afvoer van 
water gewaarborgd blijft. Ook kunnen sloten en vaarten 

dan meer water vasthouden en bergen. 
Dat is belangrijk bij het opvangen van hevige 
regenbuien en droogte.’ 

Van der Mark is zich ervan bewust dat natuur-
vriendelijke oevers het nodige van boeren vraagt. 
Bij de aanleg ervan is vaak grond nodig van de 
aangelegen boeren. Dat is kostbare grond. 
Daar staat tegenover dat boeren ook belang 

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS  
ZIJN MULTIFUNCTIONEEL:
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hebben bij de effecten van natuurvriendelijke oevers. 
En niet alleen in de gebieden die zijn aangewezen voor 
de Europese Kaderrichtlijn Water, die voorschrijft dat 
de kwaliteit van de Europese wateren uiterlijk in 2027 
aan bepaalde eisen moet voldoen. ‘Waterkwaliteit is 
overal belangrijk. Daar werken we niet aan omdat het 
van Brussel moet, maar voor onszelf. Het belang van 
voldoende schoon water wordt steeds meer onderkend. 
Dat geldt ook voor biodiversiteit in het water en op het 
land. Er leven veel insecten tussen de waterplanten.’

ZICHTBAAR HERSTEL
Wat er aan verontreinigende stoffen in het water 
terechtkomt, heeft een grote invloed op de 
waterkwaliteit. Maar, benadrukt Van der Mark, wat er 
in het water leeft qua planten en dieren, zoals vissen 
en waterinsecten, bepaalt uiteindelijk of de doelen voor 
waterkwaliteit worden gehaald. Dat de positieve effecten 
van natuurvriendelijke oevers niet altijd terugkomen 
in de rapporten over de waterkwaliteit komt volgens 
hem doordat ecologisch herstel tijd vraagt. Het is een 
geleidelijke verbetering die niet altijd direct zichtbaar is 
in de beoordeling. De KRW-methodiek versterkt het 
beeld dat resultaten achterblijven. ‘Die is heel streng 
en robuust. Verbeteringen leiden niet snel tot een 
goede beoordeling. Dat het voor de KRW nog niet goed 
genoeg is, wil echter niet zeggen dat er geen herstel is.’ 

Het herstel wordt steeds beter zichtbaar. ‘Recent 
onderzoek laat zien dat in Fryslân het aantal 
verschillende diersoorten in natuurvriendelijke oevers 
50 procent hoger ligt dan in gewone oevers. Het water 
wordt helderder en er komen meer waterplanten’, zegt 
Van der Mark, die hoopt dat dit er, samen met het besef 
dat klimaatbestendige sloten en vaarten belangrijk zijn, 
voor zorgt dat het animo voor natuurvriendelijke oevers 
toeneemt. 

‘ HET WATER WORDT 
HELDERDER EN ER KOMEN 
MEER WATERPLANTEN’
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WIN-WIN IN ROTSTERGAAST

Melkveehouder Henk Hazenberg zat al enige tijd met zijn twee 
kilometer walkant langs de Engelervaart ‘in zijn maag’. Hij had 
veel last van walafslag. Het waterschap informeerde een paar 
jaar geleden al eens of hij interesse had in een natuur-
vriendelijke oever. Maar Hazenberg was er toen ‘nog niet 
tuk op’. 

Nadat de vaart vorig jaar was gebaggerd, polste Wetterskip 
Fryslân hem opnieuw en besloot hij wel in te stemmen. 
‘Het onderhoud is niet heel duur, maar het repareren van de 
walkant met grond en slootgoed is niet bevorderlijk voor de 
waterkwaliteit’, vertelt hij. ‘De vaart slibt dicht. Daarnaast zit 
er in het slootgoed veel organisch materiaal. Dat gaat rotten en 
dan ben je het water aan het vermesten. De vaart is deel van 
de Friese boezem. Mijn grootste buurman is Staatsbosbeheer. 
Het water kan zich alle kanten op verspreiden’, verklaart 
hij het belang van een goede waterkwaliteit.

Hazenberg ziet het dan ook als een win-winsituatie dat 
Wetterskip Fryslân de walkant van hem overneemt. 
Het waterschap stelde hem schadeloos voor het verlies van 
een hectare grond en zijn bedrijfsvoering hoeft hij er niet op 
aan te passen. Bemesten deed hij langs de vaart toch al niet 
vanwege de afkalving. 

Wetterskip Fryslân slaat op drie meter van de wal een palenrij 
in het water, waardoor het water tussen de wal en de palen 
minder snel stroomt en er een brede, zuiverende rietkraag 
ontstaat. Die wordt doorgezet op een strook van vier meter die 
op het talud is afgegraven, voorzien van een kokosrol die is 
ingeplant met riet. Met de aanleg van deze strook komt er ook 
weer wat meer ruimte voor het opvangen van water in de 
Friese boezem. Dit is gunstig in periodes van veel neerslag. 
Hazenberg hoopt dat de natuurvriendelijke oever er ook voor 
zorgt dat er geen eieren meer uit nesten worden gespoeld als 
watersporters veel golfslag veroorzaken.

Melkveehouder Henk Hazenberg.
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Agrariërs hebben als geen ander belang bij een 
goede waterkwaliteit en doorstroming van het 
oppervlaktewater. Beide worden bedreigd door 
zogenaamde invasieve soorten; waterplanten die 
hier niet thuishoren en zich explosief ver-
meerderen. Denk aan de grote waternavel, de 
waterteunisbloem en de watercrassula. Exoten 
die we maar wat graag weren. Wat kunt u daar 
aan doen? Meld het ons wanneer u ze aantreft, 
dan kunnen we ze samen tijdig bestrijden en 
grotere problemen voorkomen.

Coördinator exotenbestrijding van Wetterskip Fryslân, 
Flora Rosenbrand, raadt agrariërs aan het waterschap 
direct op de hoogte te stellen, zodra ze exoten aantreffen. 
Dat kan tegenwoordig met de app ‘SnApp de exoot’, gratis 
te downloaden in de App Store (Apple) en Play Store 
(Android). ‘De app is een handig en makkelijk instrument 
om schadelijke planten -en trouwens ook dieren- te 
herkennen én te melden. Een melding doen betekent een 
of meerdere (detail)foto’s maken, datum, tijdstip en 
soortnaam toevoegen en  verzenden. Als de locatie-
voorzieningen op de mobiel aan staan, wordt de locatie 
automatische toegevoegd. Makkelijker kunnen we het 
niet maken.’

BELANGRIJK 

Tijdig traceren en ingrijpen zijn belangrijk. 
Exoten verspreiden zich namelijk razendsnel. 
Ze laten sloten en vaarten dichtgroeien, houden licht 
tegen en beïnvloeden het leven in de sloot nadelig. 
Bijkomend effect is dat ze vaak de wal op ‘kruipen’, 
meegenomen worden door dieren en zich ook op die 
manier snel verspreiden. Voortwoekerende exoten zorgen 
er ook voor dat er minder water kan worden geborgen en 
onttrokken bij hoosbuien en droogte. Tot slot zorgen ze 

voor verstopping van duikers en stuwen. 
Volgens Flora laten de kwelgeesten zich moeilijk 
bestrijden. ‘Normaal hekkelen werkt niet. Elk stukje dat 
achterblijft, hoe klein ook, plant zich meteen weer voort. 
Advies is dan ook geen messen te gebruiken. Als je op 
tijd bent, kun je de planten het beste met wortel en 
tak verwijderen. En vooral voldoende ver op het land 
neerleggen, zodat de plant niet weer begint met groeien.’

AAN BANDEN 

Wetterskip Fryslân neemt elke melding serieus en 
prioriteert deze. ‘We kunnen onmogelijk op alle plaatsen 
tegelijk zijn en zetten eerst in op concentratiegebieden. 
Plekken waar veel exoten voorkomen, die we zo snel 
mogelijk proberen te bestrijden en te isoleren. Tijdens het 
groeiseizoen controleren we vervolgens eens in de twee, 
drie weken om er zeker van te zijn dat sloten en vaarten 
schoon zijn.’

Tot slot geeft Flora aan dat het melden en registreren de 
politieke besluitvorming kan beïnvloeden. ‘Voorkomen is 
beter dan genezen. En dat kan alleen als de handel in 
schadelijke exoten aan banden wordt gelegd. Met het 
registreren van invasieve soorten laat je zien wat de 
omvang van de problemen is.’

Geen mobiel bij de hand? Dan kunt u ook altijd 
melding doen via ‘Waarnemingen’ op de website van 
Wetterskip Fryslân: www.wetterskipfryslan.nl/
onderhoud/invasieve-waterplanten-bestrijden. 
Of via het aanmeldformulier ‘plaagsoorten’ dat u op 
dezelfde pagina vindt. Dit is wel bewerkelijker dan 
met de app. Bovendien moet u dan zelf de locatie 
duidelijk weergeven. 

MELDEN INVASIEVE  
SOORTEN EENVOUDIG 
ÉN NODIG
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POLDER BIJ DE BLESSE  
ONDER WATER GEZET
De nieuw aangelegde waterberging ten noorden van De 
Blesse is begin van dit jaar voor een deel onder water 
gezet. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van 
Wetterskip Fryslân, en Ane Zijlstra van It Fryske Gea 
draaiden gezamenlijk de schuif open, waarna het water 
vanuit de Linde het nieuwe natuurgebied instroomde.
Het gebied is ongeveer 25 hectare groot en zal worden 
beheerd door It Fryske Gea. Het is een succesvolle 
samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, Provincie 
Fryslân, It Fryske Gea en gemeente Weststellingwerf.

‘Het is mooi om te zien dat zo’n polder nu een 
natuurgebied is én tegelijkertijd extra water kan 
herbergen’, aldus Marian Jager. De voormalige polder 
is aangelegd als natuurgebied. Het zorgt voor extra 
waterberging in het beekdal van de Linde. ‘Extra 

ruimte voor water wordt steeds belangrijker. Door de 
klimaatverandering moeten we daarvoor steeds meer 
ruimte zoeken. We willen bij hoosbuien het water kunnen 
opvangen en bij droge perioden voldoende water hebben’, 
legt Jager uit.

180.000 KUUB WATER
De voormalige polder kan zo’n 180.000 kuub water 
opvangen. In de zomer zorgt het hogere waterpeil voor 
minder verdroging in de aanliggende natuurgebieden. In 
de winter kan het gebied het teveel aan water in de Linde 
opvangen. 

Marian Jager en Ane Zijlstra.
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KADESCHOUW 2019
‘Sommigen herinneren zich 
misschien de doorbraak van 
een polderdijk in Wilnis. 
In 2003, toen een hele woon-
wijk onder water kwam te 
staan. Een incident, maar 
ook een signaal om de 
waterkeringen regelmatig te 
controleren. We voeren dan 
ook jaarlijks een inspectie uit, 
waarbij we 2.800 kilometer aan 
polderdijken en 400 kilometer 
aan natuurlijke, hoger gelegen 
waterkeringen controleren op 
zowel de onderhoudsstaat als 
schade. Tussen januari en half 
maart, omdat de begroeiing 
dan beperkt is.’

Boezembeheerder Pier Schaper coördineert en 
rapporteert de jaarlijkse kadeschouw die de 28 
rayonbeheerders van Wetterskip Fryslân uitvoeren. 
Voor hij hier meer over vertelt, licht hij eerst de term 
kade toe. ‘Deze korte term ligt lekker in de mond, 
maar dekt de lading niet. We hebben het over alle 
soorten waterkeringen langs vaarten, kanalen en meren. 
De meeste zijn polderdijken op de scheiding tussen 
de boezem en de polder. In de jaarlijkse, georganiseerde 
inspectie (schouw) kijken we vooral naar de 
onderhoudstoestand van de keringen.’

Wie denkt dat de polderdijken ook eigendom zijn van 
het waterschap heeft het mis, vertelt Pier. ‘Wij zijn de 
beheerder en hebben als taak de keringen zo lang 
mogelijk in goede conditie te (laten) houden. 
Het eigendom ligt meestal bij bedrijven, particulieren 
en -wat het merendeel van de polderdijken betreft-  
vooral bij agrariërs.  

ONDERHOUDSPLICHT
De eigenaren hebben een onderhoudsplicht voor het 
gewone (dagelijkse) onderhoud. Dat betekent dat ze de 
kade moeten vrijhouden van afval, materiaal, bebouwing 
en beplanting. Ook moet de grasmat in goede staat zijn 
om erosie te voorkomen bij golfslag en mogelijke 
overstroming ‘Het wortelstelsel zorgt voor stevigheid 
van de toplaag en voorkomt afkalving’, licht Pier toe. 

Eigenaren moeten ook de beweidingsregels naleven. 
Of minstens één keer per jaar maaien en graafschade 
door muizen en/of mollen adequaat bestrijden. 
Hierop wordt gecontroleerd. Eventuele overtredingen 
worden gemeld. Persoonlijk door de rayonbeheerder of 
per brief met folder. Dat is vaak genoeg. Zo niet, dan volgt 
een herinnering met een termijn waarop de overtreding 
moet zijn hersteld. 

CONSTRUCTIESCHADES
Tijdens de schouw inspecteert het waterschap ook op 
constructieschades. Denk aan verzakkingen van het talud. 
Schade veroorzaakt door muskusratten of dassen of 
diepe scheuren door droogte. ‘Dat moeten wij verhelpen. 
Afhankelijk van de urgentie komen we direct in actie 
of nemen we het mee in het reguliere buitengewoon 
onderhoud’, aldus de boezembeheerder. 
Walbeschoeiingen worden alleen door het  
waterschap gerepareerd of vervangen als deze een 
aantoonbare waterstaatkundige functie hebben.

Schade aan de polderdijk is meestal het gevolg van 
de bodemopbouw en grondsoorten. ‘Scheuren en 
verzakkingen tref je eerder aan in het veengebied dan 
op de klei om een voorbeeld te noemen. In het veengebied 
varieert de opbouw van polderdijken het sterkst, omdat die 
vaak stukje bij beetje door de decennia heen zijn aangelegd 
en opgehoogd. We krijgen daar wel steeds meer zicht op, 
omdat we alles wat we aantreffen digitaal vastleggen.’

Rayonbeheerder Rutger Jonker 
controleert een waterkering op 
de onderhoudsstaat en schade.
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DROOGTE
De kennis over de ondergrond en opbouw van de 
polderdijken werd toegepast tijdens de droogte-
inspecties van vorige zomer. ‘Waar we problemen 
voorzagen, zijn vaker inspecties uitgevoerd. In totaal is 
16 kilometer als risicovol aangemerkt. We troffen dan 
dwars- en lengtescheuren aan van soms wel een meter 
diep. Die zijn inmiddels grotendeels hersteld. 
Hetzelfde geldt voor plekken waar het gras dood 
was gegaan. Door de geringe hoeveelheid neerslag 
in de afgelopen winter is het natuurlijk herstel wel 
minder dan werd verwacht. Maar al met al viel de 
droogteschade mee. Voordeel van de droge zomer is 
dat we de kwetsbare plekken nu beter in kaart hebben.’

ZWAKKE PLEKKEN
Rayonbeheerder Rutger Jonker onderschrijft deze 
woorden. Verantwoordelijk voor 80 kilometer 
polderdijken in het Lage Midden, keek hij tijdens 
de schouw dit jaar met extra aandacht naar de 
zwakke plekken die vorige zomer zichtbaar werden. 
‘Dan hebben we het vooral over scheuren in dijken met 
een zachte (veen)ondergrond. Dat waren er niet veel, 
maar wel verspreid over een groot gebied. We hebben 
dat vastgelegd in de applicatie waarmee we de schouw 
digitaal uitvoeren en eigendommen beheren.’ 

Tijdens de winterschouw kwamen er geen opzienbarende 
feiten aan het licht. ‘Niet veel anders dan andere jaren. 
Hier en daar wat opslag van ruigte en hout. Indruk is wel 
dat er meer mollen zijn dan vorig jaar. Waarschijnlijk 
door de combinatie van droogte en een zachte winter. 
Ik ben benieuwd of dat ook in andere rayons het geval is. 
De rapportage zal het uitwijzen.’ 

RESULTATEN KADESCHOUW 2019

Tijdens de kadeschouw werden er 315 overtredingen 
gerapporteerd. Een lichte stijging ten opzichte van 
2018. Het aantal constructieschades bleef beperkt 
tot 25. Hiervan bleek in 3 gevallen urgent herstel 
nodig te zijn. De overige schades worden zoveel 
mogelijk voor het volgende stormseizoen hersteld. 
Een sterke daling ten opzichte van vorig jaar. 
Het lijkt er op dat de droogte geen blijvende 
gevolgen heeft gehad. 
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Op 1 januari van dit jaar is een nieuwe 
kostentoedelingsverordening voor de 
watersysteemheffing van kracht geworden. 
De kostentoedeling moet ten minste eenmaal 
in de vijf jaar worden herzien. De vorige periode 
liep in 2018 af. In december vorig jaar stelde 
het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân 
de nieuwe kostentoedelingsverordening vast. 
Wat verandert er en wat dit betekent dit voor u?

Er zijn vier categorieën die belang hebben bij het werk 
van het waterschap: ingezetenen, gebouwd, ongebouwd 
en natuur. De kosten van het werk van het waterschap 
worden over deze categorieën verdeeld met een 
rekenmodel op basis van wettelijk vastgestelde regels. 
De ingezetenen betalen, net als vorig jaar, 28 procent 
van de kosten. De overige 72 procent wordt verdeeld 
over de resterende drie categorieën. 

LANDBOUWGROND
Binnen deze categorieën treden de grootste 
verschuivingen op. Dit heeft een aantal oorzaken. 
De belangrijkste is dat de waarde van agrarische 
grond sterker is gestegen dan de WOZ-waarde. 
‘De woningmarkt trekt wel aan’, licht Siebren de Boer 
van de afdeling financiën en administratie bij Wetterskip 
Fryslân toe. ‘Maar die is hier de gevolgen van de crisis 
van 2008 nog niet te boven. Daarbij komt dat we de 
prijsstijgingen op de huizenmarkt nog niet terugzien  
in de WOZ-waarde.’ 

Zoals het aandeel gebouwd is afgeleid van de WOZ-
waarde, zo is de waarde ongebouwd afgeleid van de 
gemiddelde hectareprijs voor landbouwgrond. En die 
steeg fors ten opzichte van de vorige kostentoedeling, 
aldus De Boer. Van 37.000 naar 47.000 euro. 
Daarmee nam het aandeel ongebouwd in 

WAT VERANDERT  
ER DIT JAAR AAN DE 
WATERSYSTEEMHEFFING?
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WAT VERANDERT  
ER DIT JAAR AAN DE 
WATERSYSTEEMHEFFING?

KOSTENAANDELEN WATERSYSTEEMHEFFING WETTERSKIP FRYSLÂN

Categorie

2019 2018 2019 2018

Percentage Tarieven

Ingezetenen 28,0%  28,0% 

Gebouwd 47,6%  48,5% 

Ongebouwd 24,0% 22,0% 

Natuur   0,4%  1,5% 

€ 88,12  
per woonruimte

0,06243% van   
de WOZ-waarde

€ 82,53   
per hectare

€ 7,56  
per hectare

0,06355% van   
de WOZ-waarde

€ 72,52    
per hectare

€ 4,58    
per hectare

€ 85,59   
per woonruimte

de totale kosten toe van 22 naar 24 procent. ‘Dat lijkt 
beperkt, maar het betekent feitelijk een stijging van 
10 procent.’ Daarbij kwam dat Wetterskip Fryslân de 
bermen niet meer mag meetellen voor het hogere 
tarief dat voor wegen geldt. Dit betekent dat het aandeel 
wegen daalt, waardoor de overige klassen binnen 
ongebouwd meer moeten opbrengen. ‘Deze wijzigingen 
samen verklaren de hogere tarieven voor boeren’, vertelt 
De Boer.

NATUUR
Ook voor natuurbeheerders gaan de kosten per 
hectare omhoog, omdat deze prijs voor natuurgebied 
is gekoppeld aan de grondprijs voor agrarisch. Dat het 
percentage voor natuur daalt, komt doordat de Hoge 
Raad in 2018 heeft besloten dat Wetterskip Fryslân 
geen heffing meer mag innen op het Rijkswater van de 
Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor is het aandeel 
natuur flink gedaald. 
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Binnen de vereniging NFW werken zes afdelingen samen: 
It Kollumer Grien, Wâld en Finnen, Vereniging Agrarisch 
Landschapsbeheer Dantumadeel, Smelne’s Singellân, 
Eastermar i.o. en Achtkarspelen. Voor de 
baggerwerkzaamheden die Wetterskip Fryslân 

In maart viel bij een aantal eigenaren van 
elzensingels en houtwallen in het werkgebied van 
de agrarische natuur- en landschapsvereniging 
Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een brief op de 
mat. Een gezamenlijk initiatief van de NFW en 
Wetterskip Fryslân om de baggerwerkzaamheden 
van het waterschap en het beheer van de singels 
goed op elkaar af te stemmen. Een positieve 
uitkomst van wat begon met een misverstand, 
vertellen Froukje Sikking en Gerard Oosterwoud 
van Wetterskip Fryslân en Evie Vinken 
van de Noardlike Fryske Wâlden.

V.l.n.r. Gerard Oosterwoud,  
Froukje Sikking en Evie Vinken.

‘ WEDERZIJDS BEGRIP  
IS BELANGRIJK VOOR 
SAMENWERKING’

Afspraken over singelonderhoud  
tussen Noardlike Fryske Wâlden  
en Wetterskip Fryslân:

‘ ALS WE NU TOCH BEZIG ZIJN, 
DOEN WE HET GELIJK GOED, 
DAT SCHEELT IEDEREEN 
VOLGEND JAAR WEER WERK’
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dit jaar uitvoert in het werkgebied van de Noardlike 
Fryske Wâlden hebben de onderhoudsmachines vrije 
doorgang nodig. Laaghangende takken zorgen voor 
meerwerk en dus voor extra kosten. ‘Bij het op één lijn 
brengen van een singel, waren onze jongens wat te 
enthousiast aan de slag gegaan’, vertelt rayonbeheerder 
Gerard Oosterwoud. ‘Zij dachten ‘als we nu toch bezig 
zijn, doen we het gelijk goed, dat scheelt iedereen 
volgend jaar weer werk’. Ze deden het dus met de beste 
bedoelingen. Maar ze hielden geen rekening met de eisen 
die aan beheer van singels worden gesteld om voor een 
beheervergoeding voor agrarisch natuurbeheer in 
aanmerking te komen. De betreffende boer was  
daarom niet zo blij.’

EXTRA INSPANNING
Voor coördinator flora en fauna Froukje Sikking en 
themacoördinator natuur en landschap Evie Vinken 
was dit de aanleiding om elkaar op te zoeken en een 
oplossing te vinden. De brief is daarvan een van de 
resultaten, vertelt Vinken. ‘Boeren gaan anders om 
met de uitvoering van beheer van de singels dan het 
waterschap. Zij snoeien alleen de takken aan de landzijde 
en niet aan de waterkant.’ Liggen een houtwal of singels 
langs een hoofdwatergang (belangrijkste afvoersloot) 
waar onderhoud gaat plaatsvinden, dan moeten zij dus 
iets extra’s doen. De brief wijst hen erop dat goed 
waterbeheer ook in het belang is van boeren en roept op 
die extra inspanning te plegen. In de praktijk betekent dit 
dat alle overhangende takken tot vier meter boven de 
waterlijn moeten worden verwijderd. Overigens geldt dit 
niet alleen voor de baggerwerkzaamheden. Voor het 
jaarlijkse hekkelen is het ook van belang.

Oosterwoud wijst erop dat beheer aan de waterkant, 
zowel langs de hoofdwatergangen als op andere plekken, 

ook extra kosten voor waterbeheer voorkomen. 
‘Bij een storm breken dode takken af en komen in 
het water terecht. Duikers raken daardoor verstopt. 
Het schoonmaken van zo’n duiker is arbeidsintensief 
en kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen.’

IN DE PAKKETTEN
In de beheerpakketten voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer is onderhoud dat bijdraagt aan een 
goed en betaalbaar waterbeheer niet meegenomen. 
Een les voor de volgende regeling, aldus Sikking, die al 
met Vinken heeft afgesproken af te stemmen hoe dit in 
de volgende periode van beheer kan worden opgenomen. 
Of andere gebieden daar ook van kunnen leren, vraagt 
zij zich af. ‘De Noardlike Fryske Wâlden zijn uniek. 
Er zijn geen andere gebieden met zo veel singels 
langs sloten en vaarten.’ Wat anderen er volgens haar 
wel van kunnen overnemen, is het belang van goede 
samenwerking. ‘Als we elkaar goed op de hoogte 
houden, kunnen we rekening met elkaar houden. 
Dat geldt hier met de houtsingels, maar bijvoorbeeld 
ook met de weidevogelbeheerpakketten waarmee wij 
bij onze werkzaamheden rekening proberen te houden.’

EXCURSIE
Om het wederzijds begrip te vergroten, organiseerde 
Vinken een excursie door het werkgebied van de 
Noardlike Fryske Wâlden waaraan ook waterschappers 
hebben deelgenomen. ‘We hebben laten zien wat de 
positieve kanten zijn van de houtwallen en elzensingels 
en hoe het agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan de 
biodiversiteit.’ Die uitnodiging hiervoor werd op prijs 
gesteld, aldus Sikking. ‘Ik was blij dat er zoveel 
rayonbeheerders van ons hebben meegedaan. 
Willen is de belangrijkste voorwaarde voor 
samenwerken. Dit liet zien dat die wil er is.’

‘WILLEN IS DE 
BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDE VOOR 
SAMENWERKEN’

‘ WILLEN IS DE 
BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDE VOOR  
SAMENWERKEN’
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WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 
STONDEN VOLOP IN DE AANDACHT
Niet eerder was er zoveel aandacht voor de 
waterschapsverkiezingen als afgelopen maart. 
De droge zomer maakte het werk van het 
waterschap zichtbaarder. Ook vroeg de Unie 
van Waterschappen dit jaar een bureau om een 
landelijke campagne te organiseren. Die krijgt 
van bestuursadviseur Arjan Erkens bij Wetterskip 
Fryslân een dikke plus. Ook op het verloop van 
de verkiezingen in Fryslân kijkt hij met een goed 
gevoel terug. ‘Als je deze verkiezingen vergelijkt 
met die van acht jaar geleden, denk ik dat 
we echt grote stappen hebben gezet.’

De opkomst op 20 maart was hoog. En hoewel niet 
iedereen die een stem uitbracht voor de Provinciale 
Staten ook het stemformulier voor het waterschap 

invulde, is Erkens meer dan tevreden met het aantal 
stemmen. Als bestuursadviseur is hij verantwoordelijk voor 
de verschillende elementen waarvoor het waterschap bij 
de verkiezingen staat. ‘De verkiezingen moeten rechtmatig 
zijn en we moeten de kiezer informeren over wat wij als 
waterschap doen en waarover hun stem gaat. Daarnaast is 
het ook onze taak dat het nieuwe bestuur zo snel mogelijk 
aan de slag kan.’

In de media zijn veel waterschapbestuurders aan het 
woord geweest om uitleg te geven over het werk van het 
waterschap. Daarnaast was er de stemhulp, die veel 
kiezers heeft geholpen bij het maken van een keuze. Al was 
er op de inhoud wel enige kritiek, weet Erkens. Sommigen 
vonden hem te gedetailleerd, anderen hadden hem liever 
nog veel gedetailleerder gezien. Dan kun je concluderen 
dat het resultaat een goed compromis was. Er is in ieder 
geval veel gebruik van gemaakt. 

Het nieuwe algemeen bestuur  
van Wetterskip Fryslân. 
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DEELNEMERS

Het Kenniscentrum Bodem telt in Van Hall Larenstein, 
Wetsus en Nordwin College drie kennisinstellingen. 
Gemeente Ooststellingwerf en Wetterskip Fryslân 
vertegenwoordigen de overheid en Bioclear Earth, Louis 
Bolk instituut, Aequator en HLB de adviestak. Daarnaast 
participeren LTO Noord vanuit de landbouw en Ecostyle 
en Van Iperen vanuit het bedrijfsleven. Een gemêleerd 
gezelschap met een doel: werken aan gezonde en 
veerkrachtige bodems.

PUTBEMONSTERINGEN

Op dit moment kunt u als akkerbouwer of loonbedrijf weer

worden verrast door een onaangekondigd bezoek van een 

milieu-inspecteur van Wetterskip Fryslân. Zij zijn op ronde voor 

de putbemonsteringen die sinds 2015 jaarlijks steekproefsgewijs 

worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar 

gewasbeschermingsmiddelen in erfwater. Er staan dit jaar 50 

bedrijven op de rol. Behalve naar de reiniging van veldspuiten en 

andere werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn 

gebruikt, kijken de inspecteurs ook naar het reinigen van kisten. 

Zij nemen monsters die in het laboratorium van het waterschap 

worden onderzocht. Een aantal weken later volgt de uitslag, die 

per brief of persoonlijk wordt overgebracht. ‘Meestal is dat geen 

verrassing’, vertelt milieu-inspecteur Marit Houtsma. ‘Maar 

soms is een boer zich van geen kwaad bewust. We kunnen 

tegenwoordig alles terugvinden.’

WERKWIJZE
Deze putbemonsteringen zijn in eerste instantie bedoeld om de 

persoon die de activiteiten op het erf uitvoert erop te attenderen 

voorzichtig om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. 

Vanaf januari 2019 kan er echter ook opgetreden worden als de 

concentratie aan gevonden gewasbeschermingsmiddelen 

(uitgedrukt in microgram per liter) daar aanleiding toe geeft. 

Hierbij hanteert het waterschap de volgende werkwijze: 

1) ≤150 µg/liter: er volgt een adviesgesprek.

2) ≥150 µg/liter - ≤1.000 µg/liter: het bedrijf moet een plan van  

 aanpak opstellen om emissie van gewasbeschermings- 

 middelen naar oppervlaktewater of riool bij het wassen van  

 machines te voorkomen.

3) ≥ 1.000 µg /liter: er wordt een boeterapport opgemaakt en  

 het bedrijf moet een plan van aanpak opstellen om emissie  

 van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater of  

 riool bij het wassen van machines te voorkomen.

GEBORGDE ZETELS
Voor zeven van de 25 zetels in het algemeen bestuur kon 
op 20 maart geen stem worden uitgebracht. Dit zijn de 
zogenaamde geborgde zetels. Jan van Weperen is een 
van de zeven, na een zorgvuldige procedure, aangewezen 
bestuurders. ‘De geborgde zetels herinneren aan het 
ontstaan van de waterschappen’, legt hij uit. ‘Ooit werd 
door de grondeigenaren het initiatief genomen voor 
oprichting van waterschappen. Zij zorgen ook voor de 
financiering.’

Eind vorige eeuw, gingen er stemmen op voor inspraak van 
alle burgers, omdat wat het waterschap doet alle inwoners 
van Nederland aangaat. Daaraan werd gehoor gegeven. 
Met de invoering van de Waterschapswet in 1992 kregen 
‘gewone’ burgers voor het eerst direct stemrecht. In 2008 
waren er voor het eerst waterschapsverkiezingen waar 
politieke partijen aan meededen.

De voormalige ‘eigenaren’ behielden in de Waterschapswet 
een vast aantal zetels, maar Van Weperen gaat ervan uit 
dat de geborgde zetels op den duur zullen verdwijnen. 
‘Je ziet dat het waterschap politiseert, ook vanwege zijn 
rol in de klimaatagenda. Toen ik begon, kreeg ik nooit 
vragen over de geborgde zetels. Bij de laatste verkiezingen 
ben ik er regelmatig op aangesproken. We zitten in een 
overgangsfase.’ Daarin hebben de vaste zetels volgens 
hem een nuttige rol. ‘Ze verkleinen de verschillen en 
benadrukken de functionele taken.’

Van Weperen is niet bang voor een verdere politisering 
van het waterschapsbestuur als alle zetels kunnen 
worden gekozen. ‘Je hebt geen linkse en rechtse dijken. 
Daarbij gaat het waterschap over faalkosten voorkomen 
over twintig, dertig jaar. Deze onderwerpen lenen zich 
niet voor kortetermijnpolitiek. En partijen noch kiezers 
willen waterveiligheid onderhevig maken aan het 
politieke krachtenveld.’

WATERSCHAPPEN STEEDS POLITIEKER
Voor een goede overdracht van zittend naar nieuw 
bestuur, zette hij een inwerkprogramma op voor 
nieuwe bestuursleden. Tijdens dit programma komt 
alle informatie aan bod die de nieuwe bestuursleden 
nodig hebben om goede beslissingen te kunnen nemen. 
Geleidelijk worden de waterschappen steeds politieker. 
‘Er komen meer discussies in het algemeen bestuur. 
Wat het waterschap doet, verandert niet. Wel de keuzes 
die daarin worden gemaakt. Sommige partijen kijken 
bijvoorbeeld alleen naar veiligheid bij het onderhoud aan 
dijken, andere willen ook duurzaamheidsdoelstellingen 
realiseren. Dat is voor een technische organisatie als 
het waterschap niet altijd makkelijk. Maar het is ons 
gelukt bestuursleden daarvoor goede basisinformatie 
en analyses te geven.’

Jan van Weperen. 

UITSLAG VERKIEZINGEN ALGEMEEN 
BESTUUR WETTERSKIP FRYSLÂN 
2019

Grote verschuivingen heeft de hoge opkomst niet 
opgeleverd. De PvdA krijgt er een zetel bij. Bedrijf, 
Boer en Burger, in 2015 goed voor een zetel, deed 
dit keer niet mee. De ChristenUnie verliest een zetel.

‘ ER KOMEN MEER 
DISCUSSIES IN HET 
ALGEMEEN BESTUUR’

CDA 18,6 3 3

Water 15,8 3 3  
Natuurlijk

FNP 13,4 2 2 

PvdA 13,8 3 2 
 
Lagere Lasten   9,4 2 2  
Burger 
 
VVD   9,4 2 2  
 
ChristenUnie   8,1 1 2 
 
Partij voor    6,6 1 1 
de Dieren 
 
50PLUS   4,9 1 0

Bedrijf, Boer     - - 1  
en Burger 

Partij Percentage Zetels 2019 Zetels 2015 
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NIEUWE EISEN
Het Activiteitenbesluit stelt verschillende eisen bij 
verschillende spuittechnieken. Deze eisen zijn gekoppeld 
aan de spuitdruk waarbij de spuitdoppen driftarm zijn. 
Voor neerwaartse spuittechnieken gelden de volgende 
eisen:

-  Tot 2 bar: deze spuitdoppen zijn niet meer opgenomen 
in de lijst met driftreducerende doppen (DRD-lijst) en 
mogen na 2019 niet meer worden gebruikt

-  2 tot 3 bar: drukregistratievoorziening is vereist. Dit 
geldt ook voor luchtvloeifstofmengdoppen. In plaats 
van een drukregistratievoorziening mag u ook kiezen 
voor een verdubbeling van de vereiste teeltvrije zone.

-  Vanaf 3 bar: geen drukregistratievoorziening 
vereist. Dit geldt ook voor spuitapparatuur met een 
aanvullende driftreducerende voorziening (zie kader).

Om drift te reduceren en ongewenste verspreiding 
van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen, 
stelt de Rijksoverheid het hebben van een 
drukregistratievoorziening per 1 januari 2019 
verplicht. Drukregistratie is nodig om de overheid 
meer zekerheid te geven dat gewasbeschermings-
middelen op de juiste manier worden toegepast. 
Immers, er wordt alleen driftarm gewerkt als er 
een druk gehanteerd wordt die voorgeschreven is 
bij de gebruikte doppen.

Het Rijk geeft agrariërs de tijd om goed uit te zoeken 
welke techniek of drukregistratievoorziening het 
beste aansluit op hun bedrijfsvoering. Daarom is 2019 
aangewezen als overgangsjaar. De overgangsregeling 
houdt er rekening mee dat de aanschaf van een 
nieuwe landbouwspuit, aanvullende techniek of 
drukregistratievoorziening langer kan duren dan 
voorzien. U moet daarom in 2019 kunnen aantonen 
dat u heeft geïnvesteerd. De uitvoering mag ook nog in 
2020 plaatsvinden. De technische eisen en specificaties 
waaraan de drukregistratievoorziening moet voldoen, 
zijn opgenomen in een ministeriële regeling bij het 
Activiteitenbesluit. 
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ACTIVITEITENBESLUIT 
STELT NIEUWE EISEN 
AAN SPUITDOPPEN EN 
DRUKREGISTRATIE

INFOBLAD AGRARIËRS



WETTELIJKE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Voor het gebruik van sommige middelen, zoals 
Stomp, Aviator Xpro en Wing P, gelden wettelijk 
aanvullende voorschriften die kunnen afwijken van het 
Activiteitenbesluit. Denk aan driftreductie voor het hele 
perceel of een zone of periode waarin u het middel 
niet mag toepassen. Controleer daarom ook altijd de 
wettelijke gebruiksvoorschriften van de middelen die 
u gebruikt. De strengste eis geldt.

AANVULLENDE DRIFTREDUCERENDE 
VOORZIENINGEN

• Veldspuit met sleepdoek. 
• Veldspuit met Wingsprayer (variant van sleepdoek). 
• Veldspuit met Wave (variant van sleepdoek).
•  Veldspuit met luchtondersteuning (niet zijnde 

lucht-vloeistof mengdoppen).
• Veldspuit met MagGrow magnetisch systeem.
•  Veldspuit met verlaagde spuitboomhoogte tot 

maximaal 30 centimeter én een dopafstand van  
25 centimeter. 

• Overkapte beddenspuit.
• Rijenspuit.
•  Handgedragen/handgetrokken spuitboom met een 

spuitboomhoogte tot maximaal 40 centimeter. 
• Andere nader te benoemen spuittechnieken.

In de DRT-lijst (driftreducerende technieken) staat per 
spuittechniek welke instelling nodig is om aan de 
vereiste driftreductie te voldoen.MEER INFORMATIE VINDT U OP DE HELPDESK WATER 

(www.helpdeskwater.nl) onder emmissiebeheer/agrarisch/
open-teelt. Hier vindt u ook de DRD- en DRT-lijsten.
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MEETNET  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
LAAT STERKE DALING ZIEN

Moderne gewasbeschermingsmiddelen zijn 
erop ontwikkeld dat ze afbreken als ze hun 
werk hebben gedaan. Wanneer ze door regen 
niet voortijdig uitspoelen, vind je ze niet terug 
in het oppervlaktewater. De metingen van 
dit jaar bevestigen wat Wetterskip Fryslân 
al sinds de start van het landelijk meetnet 
gewasbeschermingsmiddelen vermoedt; uit- 
en afspoeling door regen is tegenwoordig de 
belangrijkste oorzaak van normoverschrijdingen. 
Dat inzicht is belangrijk, omdat het helpt 
gerichtere maatregelen te treffen.

‘De droogte kan ook iets goeds brengen.’ Mattie de Vries 
van Wetterskip Fryslân is blij met de resultaten van 
de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen. ‘We 
hebben zowel minder middelen aangetroffen, als minder 
normoverschrijdingen geconstateerd. Doordat er minder 
hoosbuien waren, konden de stoffen niet naar het water 
afspoelen en uitspoelen.’

Opvallend in de meting van dit jaar was de verhouding 
tussen herbiciden en insecticiden. De eerste werden 
over de hele linie minder aangetroffen. Insecticiden trof 
het waterschap verhoudingsgewijs juist veel aan. ‘Niet 
schokkend, maar we zagen wel een piek in het gebruik’, 
licht De Vries toe. ‘Dit zou aan de stofeigenschappen 
kunnen liggen, maar het zou ook op een hogere ziektedruk 
kunnen wijzen. Dat is niet duidelijk.’

TOP 5 STOFFEN DIE HET MEEST BOVEN  
DE NORM ZIJN AANGETROFFEN
 

 Werkzame stof Merknaam

1 Fluoxastrobin  Fandango

2 Thiacloprid Calypso

3 Imidacloprid verboden

4 Azoxystrobin  Amistar

5 Dimethenamid-P Frontier
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MEETNET  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN 
LAAT STERKE DALING ZIEN

MEER KENNIS
Bewustwording is volgens Bergmans de sleutel om tot 
een optimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te komen. En dat is wat elke akkerbouwer uiteindelijk 
wil. ‘Geen enkele boer spuit voor zijn plezier. Sommige 
middelen zijn per kilo duurder dan zilver. Daar ga je niet 
lichtzinnig mee om. Daarbij ben je sterk afhankelijk van 

weer en klimaat en dat betekent dat je vaak op onmogelijke 
tijden moet werken. En voor de gewassen geldt ook, hoe 
minder je spuit, hoe beter het is. Want ze krijgen toch altijd 
een tikje mee.’ Maar alternatieven moeten wel echt beter 
zijn en maatregelen echt werken. Daarover kan volgens 
hem nog veel kennis worden ontwikkeld.

Als vertegenwoordiger van de regio 
Noord in de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond zag Gerlof Bergmans dat 
er onder leden beperkte animo 
was voor deelname aan het project 
Perceelemissies. Daarom besloot 
hij zichzelf in te schrijven. Omdat hij 
de materie interessant vindt, maar 
ook omdat het een kans biedt om 
aan de voorkant mee te praten over 
het terugdringen van emissies. ‘Als 
er eenmaal regels zijn, kun je geen 
invloed meer uitoefenen.’

Bergmans concentreert zich in het project 
op organische stoffen. Niet om er zelf 
van te profiteren, verwacht hij, maar voor 
de toekomst van zijn akkerbouwbedrijf 
in Wijnaldum. ‘Organische stoffen zijn 
de parameters waarop je voor de lange 
termijn stuurt. Als je het tien jaar goed 
doet, zie je nog amper resultaat.’ Hij vindt 
het belangrijk om juist op de Friese klei 
te onderzoeken wat organische stoffen 
kunnen bijdragen, omdat de kennis over 
de vruchtbare bodem tot nu toe met name 
is opgedaan in zandgebieden. ‘Uitspoel is 
hier een heel ander verhaal. De klei kan 
veel meer aan.’ 

Wat Bergmans betreft zou er voor het 
terugdringen van emissies minder op 
stofniveau moeten worden gekeken en 
meer naar de milieudruk als geheel. ‘Als 
het niet gebruiken van een middel sterk 
ten koste gaat van de efficiëntie, neemt 
de milieudruk per product toe’, licht hij 
toe. ‘En het verbieden van de ene stof kan 
betekenen dat je vijf andere middelen nodig 
hebt die stuk voor stuk misschien minder 
schadelijk zijn, maar samen als alternatief 
slechter dan het verboden middel.’

‘ BEWUSTWORDING  
BELANGRIJK VOOR  
GOED MIDDELEN- 
GEBRUIK’

Akkerbouwer Gerlof Bergsma over 
deelname project Perceelemissies:
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Ontvangt u Europese subsidies? Dan is het goed om te weten 
dat een aantal instanties het naleven van de randvoorwaarden 
die daaraan worden gesteld regelmatig controleert. Wanneer 
u zich niet aan de randvoorwaarden houdt, wordt u gekort op 
álle subsidies vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) die u heeft aangevraagd. De korting is standaard 3 
procent van het subsidiebedrag, maar kan oplopen tot 5 
procent. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
controleert of u zich aan de randvoorwaarden houdt. Dit doet 
zij samen met het waterschap, de gemeente, de provincie, 
politie, het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden 
in de Zuivel en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren. 
Deze instanties kunnen overtredingen melden bij de 
NVWA. U kunt dus te maken krijgen met verschillende 
(onaangekondigde) controles. Als u een GLB-subsidie 
aanvraagt, tekent u ervoor dat u aan deze controles meewerkt. 
Werkt u niet mee, dan krijgt u het betreffende jaar geen 
subsidie.

Als waterschap controleren wij de volgende randvoorwaarden:
- Kwaliteit van de vaste mestopslag en kuilvoeropslagen. 
- Mestvrije zone. 
- Gebruik gewasbeschermingsmiddelen. 
- Beregenen/bevloeien. 

Overtredingen van deze randvoorwaarden melden wij bij 
de gemeente of de NVWA. Bij de berekening van de korting 
-altijd tussen de 1 en 5 procent- houdt de NVWA rekening met 
de ernst, omvang en de duur van de overtreding. Opzet en 
herhaling leiden tot een hoger kortingspercentage. Er hoeft 
geen sprake te zijn van een bewuste overtreding. Ook het 
nemen van risico op overtreding, wordt gezien als opzet. 
Een overzicht van alle randvoorwaarden vindt u op: 
www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/
gemeenschappelijk-landbouwbeleid.

VOORKOM KORTING OP  
EUROPESE SUBSIDIE

VOLG ONS!
Wist u dat Wetterskip Fryslân kunt volgen op 
Twitter en Facebook? Zo blijft u op de hoogte 
van alle ontwikkelingen die wellicht ook voor 
uw bedrijf interessant zijn. 

 @wetterskip

 wetterskipfryslan


