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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 je over wet- en regelgeving van het waterschap die voor 

jou van belang is. Bij het bedrijf dat de verzending doet, leveren wij voor elk nummer een naam- en 

adressen lijst aan. Het bedrijf vernietigt deze lijst na gebruik. Wil je geen Infoblad Agrariërs meer ontvangen, 

meld je dan af door een mail te sturen aan communicatie@wetterskipfryslan.nl. 

Je mag jouw gegevens altijd inzien en laten wijzigen of wissen. Ook mag je eisen dat de verwerking van jouw 

gegevens wordt beperkt en een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

Je mag ook officieel bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Hiervoor kun je een verzoek 

indienen bij de functionaris gegevensbescherming (privacy@wetterskipfryslan.nl).

VERGOEDING ONTVANGSTPLICHT 
WATERNAVEL AUTOMATISCH 
UITBETAALD

Sommige grondeigenaren ontvangen dit jaar meer 
hekkel specie op de kant dan gebruikelijk. Dit komt door 
de grote hoeveelheid grote waternavel in het water. Deze 
exotische waterplant groeit extreem snel en kan hele 
sloten overwoekeren.  (Lees ook artikel ‘Samen strijden 
tegen de grote waternavel’  op pagina 14-15 - red.)

Bij het jaarlijks schonen van de sloten verwijderen 
de loon bedrijven waterplanten en dus ook de grote 
water navel. Iedere grondeigenaar heeft wettelijk de 
ontvangst plicht. Dit betekent dat de grondeigenaar op 
eigen kosten zelf de hekkelspecie op zijn land moet 
verwerken of afvoeren. Omdat de hoeveelheid door de 
grote waternavel veel groter is dan gebruikelijk, betaalt 
Wetterskip hier voor de maximum tegemoetkoming van 
40 cent per strekkende meter. 

FORMULIER INVULLEN
We streven ernaar deze vergoeding in december uit te 
betalen. Dit gebeurt op basis van de informatie van de 
loonbedrijven die de hekkelspecie verwijderd hebben. Zij 
weten precies in welke vaarten ze grote hoeveelheden 
waternavel hebben verwijderd en over welke lengte. 
Ontvangers krijgen vooraf een formulier toegestuurd 
waarop zij de gegevens voor uitbetaling kunnen invullen. 

Heb je eind januari nog geen vergoeding ontvangen, en 
je denkt er wel recht op te hebben? Neem dan contact op 
met ons. Bel met 058 -  292 22 22 en vraag naar Gerard 
Oosterwoud (coördinator waterlopen landelijk gebied).
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   SAMEN WERKEN AAN HAKLAM 

‘ EEN HOOG PEIL 
IS MOOI, MAAR 
NIET TEN KOSTE 
VAN ALLES’

De een boert in het hoogste deel van de polder, 

de ander zit juist in het laagste stuk. Maar dat 

het water peil tegenwoordig een stuk hoger 

is dan voor heen, ervaren André Huitema en 

Herman Rijpma allebei. In het veenweide-

gebied bij hun woonplaats Heeg wordt volop 

geëxperimenteerd met HAKLAM: het sloot-

waterpeil is ‘hoger als het kan, lager als het 

moet’. De twee boeren gaan erover in gesprek 

met rayonbeheerder Pieter Postma en project-

leider Niek Bosma van Wetterskip Fryslân.

Vier mannen lopen met flinke passen door het weiland. 
Hun voetstappen klinken soppend, de laarzen laten 
voetafdrukken achter in de vochtige bodem. De mannen 
zijn op één van de percelen van André Huitema. Zijn 
boerderij ligt in het laagste deel van de polder, ook 
wel “het putje” genoemd. In deze polder, die in het 
veenweide gebied ligt, is het waterpeil tegenwoordig 
een deel van het jaar zo’n veertig centimeter hoger dan 
voorheen. Die verandering komt voort uit het nieuwe 
veenweideplan, dat Wetterskip Fryslân en de provincie 
Fryslân vorig jaar presenteerden. Om verdroging van 
het veen en de daarbij behorende bodemdaling en 
CO2-uitstoot af te remmen, moet het waterpeil in de 
veenweidegebieden omhoog.

ZOEKTOCHT
In de polder bij Heeg wordt die peilverhoging gedaan 
volgens het HAKLAM-principe: hoger waar het kan, 
lager als het moet. Ook wel flexibel peilbeheer genoemd. 
Dat betekent dat in samenspraak met de gebruikers van 
het gebied – hier zijn dat voornamelijk agrariërs – steeds 
wordt gezocht naar een peil dat zo hoog mogelijk is, 
maar niet teveel overlast veroorzaakt voor de gebruikers 
van het gebied. ‘Dat is een hele zoektocht’, vertelt Pieter 
Postma. Als rayon beheerder is Pieter verantwoordelijk 
voor het peil in de polder. ‘Men was hier jarenlang 
gewend om te werken met een lager waterpeil. En 
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eerlijk is eerlijk: een laag peil heeft in het agrarische 
werk veel voordelen. Daarom probeer ik de belangen van 
de boeren altijd voor ogen te houden.’ 

EFFECTEN
André Huitema en Herman Rijpma waren, net als veel van 
hun collega’s, niet direct enthousiast over het veranderde 
peilbeheer. ‘Maar je kunt altijd beter meewerken dan 
je hakken in het zand zetten’, zegt Herman. ‘Door nu 
betrokken te zijn, kunnen we in ieder geval onze belangen 
duidelijk maken en onze gedachten delen.’ André deelt 
de mening van Herman, maar stipt ook de financiële 
kant van het verhaal aan. ‘HAKLAM heeft alleen kans 
van slagen als de schade die we ervan ondervinden, 
wordt gecompen seerd. Anders is er straks geen boer 
meer die akkoord gaat met een hoog peil.’ Als boer in 
“het putje” zijn de effecten van het hogere waterpeil voor 

André duidelijk merk baar. Zijn weiland is natter. Niek: 
‘We moeten het laatste deel van HAKLAM, “lager als het 
moet”, niet vergeten. Een hoog peil is mooi, maar niet ten 
koste van alles.’

‘Je kunt altijd beter 
meewerken dan je 
hakken in het zand 
zetten’
BOEREN METEN WATER
‘Het is moeilijk om het voor iedereen goed te doen’, 
zegt Pieter. ‘Daarom ben ik erg blij met dit ding hier.’ 

Hij knikt naar een buis die middenin het weiland 
staat, keurig afgeschermd met een hekje. ‘Dat is 
een peilbuis die het grondwaterpeil meet. Ik kan de 
metingen bekijken in een app, waardoor ik eigenlijk 
continu inzicht heb in de grondwaterstand op dit 
perceel.’ De peilbuis op André’s perceel is niet de 
enige: verspreid door de polder staan er een stuk 
of 10. De komende tijd zullen er nog meer worden 
geplaatst. De peilbuizen horen bij het project boeren 
meten water, een project gericht op meer inzicht 
in de grondwater stand. De data die de peilbuizen 
verzamelen, zijn niet alleen toegankelijk voor Pieter 
en zijn collega’s, maar ook voor de boeren. Niek opent 
de app: ‘Kijk, dit is de peilbuis waar we nu staan. Het 
grondwater staat hier nu zo’n twintig centimeter onder 
het maaiveld. Dat is vrij hoog, vandaar dat het hier nu 
tamelijk nat is.’

ANTICIPEREN
De peilbuizen zijn van grote waarde bij de uitvoering van 
het HAKLAM-beleid, zegt Pieter. ‘Doordat de buizen op 
verschillende plekken in de polder staan, krijg ik een 
mooi beeld van de effecten van het slootwaterpeil op de 
percelen. Ook wordt inzichtelijk wat weersinvloeden doen 
met het grondwater. Zo hadden we dit jaar twee dikke 
buien van zo’n 60 millimeter – één in de zomer en één in 
het najaar. Na beide buien schoot de grondwaterstand 
direct naar het maaiveld. Maar waar in de zomer het 
grondwaterpeil na drie dagen alweer 35 centimeter 
was gezakt, zakte het in het najaar nauwelijks. Ik heb 
het peil toen zelf 35 centimeter naar beneden gebracht. 
De buizen leveren nu dus al interessante informatie 
op. Maar ik kijk er ook naar uit om straks data van een 
jaar of zelfs meerdere jaren te hebben. Dan kunnen we 
HAKLAM nog beter uitvoeren.’



‘ DIT VRAAGT OM 
EEN AANPAK OP 
PERCEELNIVEAU’

PROJECT ‘PERCEELEMISSIE  
IN DE HAND’ LOOPT AF
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Schoner water, minder verspilling van dure 

gewasbeschermingsmiddelen én voorkomen 

dat bepaalde middelen verboden worden. 

Het project perceelemissie in de hand van 

Wetterskip Fryslân, onderzoeksbureau Delphy 

en LTO Noord kent veel belangen. Eind dit jaar 

loopt het project af. Mattie de Vries, adviseur 

monitoring waterkwaliteit bij Wetterskip 

Fryslân, en Sjoerd van der Meulen, project-

leider bij LTO Noord, blikken terug en kijken 

vooruit.

Gewasbeschermingsmiddelen wil je óp het gewas 
hebben. Niet in de sloot. Toch bleek enkele jaren geleden 
uit onderzoek van Wetterskip Fryslân dat middelen nog 
vaak afspoelen. ‘Ze worden niet goed genoeg opgenomen 
door de bodem, waardoor ze bij een regenbui wegspoelen 
en in de sloot terechtkomen’, legt Mattie de Vries uit. ‘Dat 
is natuurlijk niet goed voor de waterkwaliteit, maar ook 
voor boeren is het vervelend. Stoffen die te vaak in het 
oppervlakte water worden aangetroffen, kunnen verboden 
worden. Bovendien zijn die middelen hartstikke duur, dus 
je wilt als boer niet dat een deel ervan zomaar wegspoelt.’

GREPPELS EN DREMPELS
Om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om 
perceelemissies af te remmen, initieerden Wetterskip 
Fryslân, Delphy en LTO Noord in 2017 het project perceel-
emissie in de hand. Mattie: ‘Eigenlijk kun je perceel-
emissies op twee manieren tegengaan. Je kunt de bodem 
verbeteren, want een gezonde bodem neemt water en 
gewas beschermingsmiddelen beter op. Er is dan minder 
afspoeling en middelen krijgen de tijd om af te breken. 
Ook heeft een gezonde bodem gewoon minder gewas-
beschermingsmiddelen nodig. Je kunt ook fysieke 
maatregelen nemen die afspoeling verminderen. Zo 
kun je greppels creëren, een akkerrand inzaaien of de 
aardappel ruggen voorzien van drempeltjes.’ 



MAATWERK
Een kleine tien boeren sloot zich direct aan bij het project. 
‘We hebben de deelnemers geen maatregelen opgelegd’, 
zegt Sjoerd van der Meulen. ‘Dit gaat namelijk om maat-
werk op perceelniveau. Bij de keuze voor een bepaalde 
aanpak kijk je naar de bodem, het gewas dat op het 
perceel groeit, maar ook naar de bedrijfsvoering, het 
aanwezige materieel… zo kom je tot een aanpak die niet 
alleen werkt, maar ook werkbaar is voor de boer.’ 

Regelmatig werden bij de deelnemers kijkdagen 
georganiseerd waarop collega-agrariërs konden komen 
kijken naar de maatregelen tegen perceelemissies. 
‘Die kijkdagen waren een belangrijke pijler binnen het 
project, maar door het coronavirus konden we lange 
tijd geen bijeenkomsten organiseren. Dat was jammer. 
In plaats daarvan hebben we video’s gemaakt. Zo 
hebben we geprobeerd toch zoveel mogelijk boeren te 

enthousiasmeren voor ons project.’ Met succes, want 
inmiddels doen er 68 boeren mee. 

VERVOLGPROJECT
In december 2021 loopt het project ten einde. Hoe is het 
nu met de emissies? ‘Hoewel de cijfers over 2021 nog 
niet bekend zijn, is de trend over het algemeen positief’, 
zegt Mattie. ‘We zien minder stoffen en minder hoge 
pieken. Maar het zou te voorbarig zijn om die conclusies 
volledig toe te schrijven aan het project. Ook andere 
factoren spelen namelijk mee in die cijfers, zoals het 
weer en de algemene ziektedruk op gewassen.’ Het is 
één van de redenen waarom Wetterskip Fryslân en LTO 
Noord het project graag willen voortzetten. Ten tijde 
van het schrijven van dit artikel is nog niet zeker of dit 
vervolg er daad werkelijk zal komen. Toch zijn de doelen 
al wel duidelijk. Sjoerd: ‘De 68 deelnemende boeren 
zijn ongeveer een derde van het totale akkerbouwareaal 

in de provincie Fryslân. Met een vervolgproject hopen 
we op de helft te komen. Verder willen we meer 
inzicht bieden in de milieu druk van verschillende 
gewas beschermings middelen.’

WIN-WIN-WIN
Wetterskip Fryslân hoopt in het vervolgproject intensief 
onderzoek te kunnen doen in één polder. ‘Als in één 
polder alle boeren deelnemen aan het project, kan het 
water dat wordt ingelaten, worden vergeleken met het 
water dat eruit gaat. Dat zou ons een heel mooi beeld 
geven van het effect van de maatregelen’ legt Mattie uit. 
Ze kijkt ernaar uit om weer aan de slag te gaan. ‘Weet je 
wat het mooie is van dit project? We hebben er allemaal 
baat bij. Als er minder emissies plaatsvinden, is het 
water schoner, verspillen boeren geen dure middelen 
én voorkomen we dat middelen verboden worden. 
Win-win-win!’

Vrijblijvend advies 
voor een schoon 
boerenerf
Niet alleen op het perceel, ook op het erf kunnen 
emissies plaatsvinden. Ben je melkveehouder en 
wil je weten wat jij kunt doen om de emissies op 
het erf tegen te gaan? Meld je dan aan voor het 
project ‘Schoon boerenerf’ van LTO Noord. Een 
adviseur komt langs en geeft vrijblijvend advies. Je 
ontvangt praktische tips en handige oplossingen, 
passend bij jouw bedrijf. Meer weten? Kijk op www.
schoonboerenerf.nl.  
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BETERE WATERKWALITEIT 
EN BETERE RELATIE 
DOOR ‘SCHOON ERF, 
SCHOON WATER’

Tachtig procent van de melkveehouders in 
Fryslân heeft de inrichting van het erf en de 
werkzaamheden zodanig op orde dat er geen 
erfafspoeling van nutriënten meer plaatsvindt. 
Met die doelstelling startten LTO Noord, de 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond, 
Agrarische Jongeren Friesland en Wetterskip 
Fryslân in 2016 het project schoon erf, schoon 
water. Het vijf jaar durende project werd dit 
jaar afgesloten. 

Bij een flinke regenbui kunnen er allerlei stoffen van het 
boerenerf in de sloot spoelen. Melkveehouders mogen 
geen perssappen of vervuild regenwater lozen op het 
oppervlakte water. Wetterskip heeft de taak daarop te 
hand haven omdat het oppervlaktewater niet voldoet aan 
de in Europees verband afgesproken minimale kwaliteits-
eisen (kaderrichtlijn water). 

AAN DE SLAG
In plaats van controles besloten Wetterskip en landbouw-
organisaties in 2016 samen aan de slag te gaan voor 
schoner water. Door aanpassingen aan de inrichting van 
het erf en gedrag is erfafspoeling te voorkomen. In het 
project schoon erf, schoon water kregen ruim 1500 melk-
vee  houders adviseurs van Schoon erf op bezoek. Samen 
keken zij hoe de erfinrichting verbeterd kon worden en 
welke praktische maatregelen genomen konden worden. 
Ook kregen deelnemende boeren een bijdrage van 1000 
euro in de kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een 
rol  bezem. En de garantie dat er gedurende de looptijd van 
het project geen controles zouden plaatsvinden. 

SCHOON EN VUIL SCHEIDEN
In de periode van schoon erf werden 84 start bijeenkomsten 
voor groepen melkveehouders georganiseerd. Aansluitend 
kregen 1574 bedrijven een advies bezoek. Samen met 
de adviseurs werd een ronde over het erf gelopen en de 
melk vee houder kon aangeven welke maatregelen hij ging 
nemen om erfafspoeling te verminderen. Bijvoorbeeld 
absorberende onderlagen bij het opslaan van kuilvoer en 
het opslaan van natte bijproducten, aandacht voor het 
transporteren van voer, een vast koepad om verspreiding 
van mest te voorkomen en maatregelen om schoon en vuil 
water te scheiden. Sommigen vroegen alleen een andere 
werk wijze, andere vroegen investeringen.

BEWUSTWORDING VERGROOT,  
UITVOERING KAN BETER 
Het merendeel van de melkveehouders is positief over 
de aanpak. De bewustwording rond de gevolgen van erf-
afspoeling is vergroot. En bij advies zijn de melk vee houders 
eerder bereid om afspoelingssituaties op te lossen dan bij 
controle. Samen werken aan oplossingen is beter voor de 
relatie waterschap en agrariër dan enkel controles. 

Bij steekproeven in 2019 en 2020 is bij 92 bedrijven 
gekeken wat de stand van zaken was. Ruim driekwart van 
de bedrijven had maatregelen geheel of gedeeltelijk uit-
gevoerd. Een deel van de bedrijven had geen maatregelen 
uitgevoerd en bij een deel was er een nieuw probleem 
ontstaan. Deelnemers voerden verschillende redenen 
aan waarom bepaalde maat regelen niet genomen waren. 
Bijvoor beeld kosten, niet aan toegekomen door te veel 
andere werk zaamheden of het werd minder belangrijk 
gevonden.

AANBEVELINGEN
Niet alle doelen zijn gehaald, maar er is er veel 
verbeterd. En veel agrariërs zijn met verbeteringen 
aan de slag gegaan. Dat is winst voor de waterkwaliteit. 
LTO Noord, de Nederlandse Melkvee houders Vakbond, 
Agrarische Jongeren Friesland en Wetterskip Fryslân 
komen met de volgende aanbevelingen naar aanleiding 
van het schoon erf project:

•  Het is belangrijk om melkveehouders regelmatig te 
bezoeken en de adviezen te blijven geven.

•  Ga bij handhavingsbezoeken (Wetterskip) niet alleen 
langs als controleur, maar ook als adviseur. Leg uit 
waarom maatregelen nodig zijn en wat de boer kan 
doen.

•  Kijk vooruit. Let bij bezoeken niet alleen op de erf-
situatie van dat moment, maar ook naar situaties die 
zich later in het jaar kunnen voordoen.

•  Leg nieuwe wet- en regelgeving en de achtergrond 
ervan goed uit. Dat helpt boeren in het begrijpen en 
naleven van maatregelen.

•  Betrek gemeente en de FUMO bij de erfaanpak. Bij 
veel van de maatregelen is de gemeente het bevoegd 
gezag om naleving te controleren.

•  De landbouwpartners moeten zelf energie blijven 
steken in voorlichting en benadrukken dat de 
agrariër zelf belang heeft bij schoon water.

•  De sector moet zelf afspraken maken over het 
nemen van maatregelen.
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SAMEN STRIJDEN 
TEGEN DE GROTE 
WATERNAVEL

Hij kwam als vijverplant naar Nederland, 
maar kwam in het oppervlaktewater terecht. 
Daar woekert de grote waternavel er 
lustig op los. En dat gaat ten koste van de 
doorstroming én de biodiversiteit. Om deze 
snelgroeiende exoot effectief te kunnen 
bestrijden, werken Wetterskip Fryslân en 
Provincie Fryslân samen.

Hij ligt als een groene deken over sloten en kanalen. 
Ruimte voor andere soorten is er niet. Planten en 
dieren die onder het oppervlak leven, krijgen geen 
licht meer. Zij vertrekken of sterven. Wat overblijft is 
een dood systeem met bovenop een groen tapijt van 
grote waternavel. Een tapijt dat ook nog eens water 
tegenhoudt; van een goede doorstroming is geen sprake 
meer. ‘Als je de grote waternavel z’n gang zou laten 
gaan, is dit het resultaat’, zegt Flora Rosenbrand. Flora 
is coördinator exotenbestrijding bij Wetterskip Fryslân. 
De afgelopen jaren zag ze hoe de grote waternavel in 
Fryslân steeds meer terrein veroverde. Dit jaar was de 
groei zelfs explosief. ‘Waaróm de waternavel zo hard 
groeit, weten we niet. Het enige wat we kunnen doen, is 
opruimen.’

SECUUR
Daarvoor werkt Wetterskip sinds enige tijd samen met 
de provincie. Want ook de provincie ervaart de overlast 
van de grote waternavel. Frederik de Vries, leiding-
gevende in de buitendienst: ‘Het schoonhouden van 
de vaarwegen is onze verantwoordelijkheid. Vooral in 
het zuidoosten van Fryslân komen we steeds meer 
grote waternavel tegen. In voorgaande jaren ruimden 
we de meeste vaarwegen twee keer per seizoen; dit 
jaar was dat wel vier keer.’ Het bestrijden van de plant 
moet secuur gebeuren, weet Frederik. ‘Elk blaadje 
dat een steel en een knoop bevat, kan uitgroeien tot 
een volledige nieuwe plant. Eigenlijk moet je met twee 
ploegen werken: de eerste ploeg doet het grove werk, de 
tweede vist alle kleine deeltjes uit het water.’ 

SUCCESVOL BESTRIJDEN
Door het schoonmaakwerk gezamenlijk aan te pakken, 
is er meer slagkracht, vertelt Flora. ‘We stemmen de 
acties op elkaar af: jullie gaan met het kraanschip op 
pad, wij doen de nazorg. Jullie pakken die watergang, 
dan doen wij deze. En dan zijn we alleen nog maar 
bezig met beheersen. Willen we echt bestrijden en dus 
zorgen dat de plant definitief verdwijnt, dan is nog veel 
meer inzet nodig.’ Ook nodig, vertelt de wetterskipper, 
is duidelijk beleid. ‘Als voor iedereen duidelijk is hoe we 
deze exoot aanpakken en wie daarin welke rol speelt, 
kunnen we veel sneller handelen. En snelheid, dat 
is bij deze plant wel nodig.’ Frederik is het met haar 
eens. ‘Je moet dit probleem van alle kanten aanpakken. 
Alleen dan kunnen we de grote waternavel succesvol 
bestrijden.’ 

DIT KUN JE ZELF DOEN OM DE GROTE 
WATERNAVEL TE BESTRIJDEN
In de strijd tegen de grote waternavel spelen 
agrariërs een grote rol. Controleer daarom 
regelmatig de sloten rondom jouw percelen. Tref 
je de grote waternavel aan? Haal het er zelf uit 
of laat de sloot hekkelen. Leg de hekkelspecie 
ver genoeg op de kant en spreid het uit, zodat 
het opdroogt. Zorg dat de loonwerker bij het 
hekkelen zijn messen uit zet, zodat de plant 
niet versnipperd wordt; elk stukje kan immers 
uitgroeien tot een nieuwe plant. Vraag de 
loonwerker tot slot om zijn machine schoon te 
maken, voordat hij naar een ander perceel gaat. 
Zo voorkom je dat de grote waternavel zich via de 
machine verspreidt.  

1514 INFOBLAD AGRARIËRS NAJAAR 2021



SLOOTSCHONEN MET 
OOG VOOR DE NATUUR
Een sloot die niet alleen goed doorstroomt, 
maar ook ruimte biedt aan planten en dieren. 
Dát is de balans waar Wetterskip Fryslân voor 
gaat. Ecologisch slootschonen kan helpen 
die balans te bereiken. Fokelien Looijenga, 
ecoloog bij het waterschap: ‘Het is niet 
ingewikkeld, maar vereist wel aandacht.’

Slootschonen. Het woord zegt het al: de sloot wordt 
schoongemaakt. Schoon van planten die de door-
stroming van het water belemmeren. Door de sloot-
kanten te maaien en de sloot te baggeren. ‘We zijn 
gewend om de slootkanten in één keer volledig te 
maaien’, zegt Fokelien Looijenga. ‘Dat doen we al tien-
tallen jaren, meestal in het najaar. Maar dat maaien is 
niet altijd goed voor de flora en fauna in en om de sloot. 
Daarom kun je ook kiezen voor ecologisch slootschonen.’

RUSTIGER EN AANDACHTIGER
‘Dat is een manier van slootschonen waarbij de vegetatie 
wordt gespaard. Je maait dan niet álles weg, maar laat 
een deel staan. Ook wordt het maaien rustiger gedaan 
en wordt er niet helemaal tot aan het talud gemaaid. 

Daardoor hebben dieren de kans te om te vluchten én je 
voorkomt oeverafkalving. En wil je op een ecologische 
manier baggeren, dan doe je dat bijvoorbeeld door de 
“vleugels” van de baggerpomp af te halen en rustig te 
rijden, zodat een deel van de bodem intact blijft.’ Het zijn 
geen ingewikkelde aanpassingen, vindt de ecoloog. ‘Je 
moet vooral iets rustiger en aandachtiger werken.’ 

DEMO- EN KENNISSESSIES
Dit najaar konden boeren en loonwerkers kennismaken 
met deze manier van slootschonen. Living Lab Fryslân, 
een organisatie die zich inzet voor natuurinclusieve 
land bouw, ontwikkelde een poster en organiseerde drie 
demo- en kennissessies rond dit thema. Wetterskip 
Fryslân, de agrarische collectieven en Cumela – de 
branche organisatie voor onder meer loonwerkers – 
werkten mee aan het organiseren van deze sessies. Carla 
Boonstra van Living Lab Fryslân: ‘Tijdens deze sessies 
hebben we de theorie achter het ecologisch sloot schonen 
uitgelegd en konden de aanwezigen zien hoe het er in de 
praktijk aan toe gaat. Daarnaast was er gelegen heid om 
in gesprek te gaan over het onderwerp. Doordat de groep 
aanwezigen erg divers was – van boeren tot fabrikanten 

van machines – kwam er een mooie dialoog op gang met 
interessante inzichten.’ 

ZAADJE GEPLANT
De aanwezigen waren enthousiast, zegt Carla. ‘Maar ik 
weet ook dat dit geen verandering is die in drie sessies 
beklonken is. We hebben met deze sessies het zaadje 
geplant, maar om ecologisch slootschonen echt aan de 
man te krijgen, is meer nodig. We zijn immers gewend 
aan kale sloten in het najaar. Dat is hoe het hoort, dat 
vinden we netjes. En een sloot die maar voor de helft is 
gemaaid, is natuurlijk niet netjes. Maar bij Living Lab 
Fryslân zeggen we rûchte is it nije moai. Ik hoop dat 
steeds meer mensen de komende jaren die mentaliteit 
zullen gaan delen.’ Boeren die overstappen op ecologisch 
slootschonen, kunnen aanspraak maken op een 
vergoeding van het agrarisch natuur- en landschaps-
beheer (ANLb). Vanaf 2023 komen hiervoor weer nieuwe 
regelingen vrij. Deze worden in 2022 opengesteld. 

MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over ecologisch slootschonen 
op livinglabfryslan.frl. 

‘Er groeien 
planten soorten die 
we jaren lang niet 
hebben gezien’
Jan en Lyon de Boer van melkveehouderij De 
Dotterblom in Terwispel begonnen zo’n zes jaar 
geleden met ecologisch slootschonen. Inmiddels 
zijn de resultaten van die aanpak duidelijk 
zichtbaar.

Jan: ‘Aandacht hebben voor de natuur, dat vinden 
Lyon en ik belangrijk. Daarom zijn we een aantal 
jaar geleden begonnen met ecologisch sloot-
schonen. Dat betekent dat we altijd de helft van de 
begroeiing in en langs de sloten laten zitten. Ook 
maaien en hekkelen we op een wat rustiger tempo, 
zodat dieren de kans krijgen om te vluchten. We 
laten het slootschonen altijd uitvoeren door een 
loonwerker. Die vertellen we van tevoren precies wat 
hij wel en niet mag maaien. Doordat deze manier 
van slootschonen anders is dan normaal, is de 
loonwerker wel iets langer bezig.’

Lyon: ‘We doen hier best veel aan biodiversiteit. 
We hebben bijvoorbeeld een bijenkast en een 
insectenhotel en zaaien met kruidenmengsels. 
Het ecologisch slootschonen past dus goed bij ons 
bedrijf. Nu we de sloten al een paar jaar op die 
manier schonen, beginnen we duidelijk resultaat 
te zien. Waar niet gemaaid wordt, zien we heel 
veel insecten. Bijen en libelles bijvoorbeeld. Maar 
ook dieren als vogels en hazen schuilen er graag. 
In de sloot is de diversiteit aan planten groter, 
daar groeien soorten die we jarenlang niet gezien 
hebben, zoals de lisdodde. Dat is mooi om te zien. 
Je doet je best voor de biodiversiteit, en als je dan 
met eigen ogen de verbetering ziet, geeft dat toch 
voldoening.’
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‘DRONES MAKEN 
ONS EFFICIËNTER 
EN EFFECTIEVER’

De biodiversiteit in het water in de gaten houden. 
Speuren naar beverratten. Of wateroverlast 
vastleggen. Voor deze en nog veel meer taken zet 
Wetterskip Fryslân drones in, vertelt rayon-
beheerder Rindert van der Kooi.

Al jaren hield Rindert de ontwikkelingen op het gebied van 
drones in de gaten. Gewoon, uit persoonlijke interesse. Maar 
ook vanuit professioneel oogpunt. ‘Ons beheergebied is groot. 
Daardoor zijn bepaalde taken, zoals watergangen schouwen en 
exoten signaleren, grote en daarmee tijdrovende opgaves. Ook 
is het door de grootte van ons gebied soms lastig om bepaalde 
plekken te bereiken. Ik had het idee dat drones ons daarbij 
zouden kunnen helpen. Vanuit de lucht heb je immers snel 
overzicht over een gebied.’ Twee jaar geleden onderzocht hij of 
zijn aanname klopte. En: hij kreeg gelijk. 

REGELS EN PROCEDURES
Sindsdien zet Wetterskip Fryslân regelmatig drones in 
voor uiteenlopende taken. Rindert somt er een paar op: 
‘De monitoring van blauwalg, het inventariseren van de 
biodiversiteit in het water, het speuren naar beverratten of 
nesten van muskusratten, voor hercontrole van de schouw 
en het lokaliseren van illegale dempingen, lozingen of andere 
verontreinigingen.’ Gelukkig hoeft Rindert al die taken niet 

alleen uit te voeren: het waterschap kent inmiddels 16 
gecertificeerde dronepiloten. 

Het gebruik van drones is aan veel regels gebonden. ‘Daar 
houden we ons natuurlijk strikt aan. Het scheelt dat we 
voornamelijk vooral boven onze eigen grond of kunstwerken 
vliegen, zoals stuwen en dijken. Vliegen we over een groter 
gebied, dan maken we dat van tevoren bekend. Verder werken 
we bij Wetterskip Fryslân met strikte procedures voor het 
gebruik van onze beelden.’ 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE 
Het waterschap heeft volop plannen om het gebruik van 
drones verder uit te breiden. Zo onderzoekt Rindert samen 
met een data scientist een manier om de grote waternavel, 
een plaagsoort, op te sporen met behulp van drones en 
kunstmatige intelligentie. ‘We willen een computer leren 
de plant te herkennen, zodat als we met de drone beelden 
maken van onze watergangen, de computer aangeeft waar de 
plant zich bevindt. Dan kunnen we nog sneller en gerichter 
bestrijden.’ Het zijn mooie ontwikkelingen, vindt de dronepiloot. 
‘Dankzij deze technologie kunnen we op veel vlakken 
efficiënter en effectiever werken en daarmee in de toekomst 
kosten besparen. Drones hadden aanvankelijk een beetje de 
reputatie van speelgoed, maar hebben inmiddels bewezen dat 
ze echt iets toevoegen. De drone is volwassen geworden.’


