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Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea trekken nu al nauw met 

elkaar op en die goede verstandhouding zal in de toekomst 

alleen maar verder verbeteren. Die verwachting spreekt 

dijkgraaf Paul van Erkelens uit in een vraaggesprek voor 

het ledenblad. De dijkgraaf kan zich goed voorstellen dat de 

waterbeheerder zich nadrukkelijk gaat bezighouden met 

het lot van de weidevogels en de snelle afname van grutto's 

en scholeksters een rol laat spelen in het beheer.
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Je zou kunnen zeggen dat Wetterskip 
Fryslân bezig is met een inhaalslag als 
het gaat om het inpassen van de effec-
ten van het waterbeheer op de natuur. 
“In het verleden hielden we teveel alleen 
rekening met de landbouw. De laatste 
25 jaar is dat veranderd. We voelen ons 
verantwoordelijk voor alle functies”, 
zegt Paul van Erkelens. “Het lukt ons 
beter met maatwerk tegemoet te ko-
men aan de natuurbelangen. Al blijven 
er soms pijnpunten op de grensvlakken. 
Natuur- en landbouwbelang laat zich nu 
eenmaal niet altijd makkelijk verenigen.” 
De dijkgraaf vindt die inspanningen de 
moeite waard, want de natuur is van on-
schatbare waarde. “Iedereen is gebaat 
bij een goede kwaliteit van het landelijk 
en stedelijk gebied. Water speelt daarin 
een belangrijke rol, zowel voor burgers, 

boeren als natuurliefhebbers. Het econo-
misch belang is niet louter zaligmakend. 
Voor het welbevinden is natuur essenti-
eel.” 

Biodiversiteit en kringlopen
Van Erkelens zou het toejuichen als de 
tegenstelling tussen boeren en natuur 
wordt overwonnen. “Beide horen in het 
Friese landschap. Maar nog meer moeten 
we ons realiseren dat de één niet zonder 
de ander kan. Een grote biodiversiteit en 
allerlei natuurlijke kringlopen met bij-
voorbeeld een gezonde bijenpopulatie 
zijn ook voor de voedselproductie van 
groot belang. Alle actoren moeten zich 
goed bewust zijn van hun invloed op de 
natuurlijke cycli.” Wetterskip Fryslân wil 
de waterkwaliteitsmonitoring dusdanig 
verfi jnen dat milieuschade te herleiden 

valt naar de veroorzaker. “We moe-
ten vervuiling kunnen traceren naar de 
smeerpoetsen. Dat geldt ook voor scha-
delijke gewasbeschermers die sommige 
boeren gebruiken. Je moet weten op 
welk perceel het is gebruikt.” 

Natuurlijker waterbeheer 
Bij de realisatie van een natuurlijker wa-
terbeheer in de Friese beekdalen Lende, 
Tsjonger en Koningsdiep wisten Wetter-
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skip en natuurorganisaties elkaar goed 
te vinden. “Lang zaten die gebieden op 
slot. Het is gelukt ruimte te vinden voor 
natuurontwikkeling. De inpassing van 
natuurvriendelijke oevers komt aantoon-
baar de waterkwaliteit ten goede. Hoe 
robuuster we dat vorm kunnen geven, 
hoe beter.” Hoewel Friesland gezegend 
is met een relatief groot boezemwater-
oppervlak blijft het waterschap zoeken 
naar waterbergingsgebieden. “Stevige 
hoosbuien als gevolg van de versnelde 
klimaatverandering zullen zich in de toe-
komst in toenemende mate voordoen. 
Tijdelijke opvang is onontbeerlijk alvo-
rens het water kan worden afgevoerd. 
We zijn nooit klaar. Natuurorganisaties 
spelen bij die zoektocht een belangrijke 
rol. Zij hebben de ruimte, in agrarisch ge-
bied ligt dat per defi nitie moeilijker.”

Zorg voor de weidevogels 
Ook bij de natuurontwikkeling in De Alde 
Feanen trokken It Fryske Gea en Wetters-
kip Fryslân nauw met elkaar op. “Prach-
tig wat daar tot stand wordt gebracht.” 
De dijkgraaf bepleit een actievere rol van 
het waterschap in de weidevogelproble-
matiek. “Ik vraag mij af of wij wel aan 
de zijlijn moeten blijven staan. Ik kan me 
goed voorstellen dat het waterschap van-
uit haar eigen verantwoordelijkheid zich 
prominenter in die discussie begeeft. 
We zijn betrokken bij een paar aardige 
projecten, maar dat zijn postzegels.” Hij 
oppert dat de huidige veenweidendiscus-
sie in het Lage Midden van Fryslân zich 
mogelijk leent voor een duidelijker stel-
lingname. “We zullen op zoek moeten 
naar een innovatief verdienmodel voor 
boeren dat ook recht doet aan de in-
standhouding van de weidevogels. Ik heb 

goede hoop dat mede met het oog op 
de negatieve gevolgen voor de CO2-uit-
stoot door de inklinking van het veen er 
alternatieve geldstromen loskomen voor 
natuurinclusieve landbouw. Een hoger 
waterpeilbeheer ligt dan in de rede. En 
dat komt de weidevogels ten goede.” 
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