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REGIO DEAL ZUIDOOST!
FRIESLAND MAAKT VAN 
WATER VASTHOUDEN 
EEN ‘BIG DEAL’

Waar de herfst en de winter voor veel boeren qua werkzaamheden op het land relatief rustige 
periodes zijn, moet Wetterskip Fryslân de komende tijd flink aan de bak. In het regenachtige najaar is 
er namelijk volop werk aan de winkel om een buffer te creëren voor de droge zomers. We zetten alles 
op alles om het grondwaterpeil zo goed mogelijk aan te vullen. Zeker in Zuidoost-Friesland is het zorg 
om zo veel mogelijk water vast te houden. De Regio Deal helpt ons daarbij.

‘ Alle regen die 
valt, gebruiken 
we zo optimaal 
mogelijk’

De afgelopen drie jaar werden onze Nederlandse zomers 
gekenmerkt door extreem warme en droge periodes. 
Daartegenover stond dat er van oktober tot en met maart 
gemiddeld meer regen viel. ‘Het één heft het ander op, 
zou je met je gezonde boerenverstand denken. Maar 
helaas is het zo simpel niet.’ Aan het woord is Niels 
Koetsier. Als projectmanager bij Wetterskip Fryslân is hij 
nauw betrokken bij het project vasthouden van water. Dit 
is één van de projecten welke gerealiseerd kan worden 
door de Regio Deal, die gesloten is voor de regio Zuidoost-
Friesland.

NAAR HET PUTJE
‘Zuidoost-Friesland is van nature een gebied dat vrij 
afstromend is’, legt Koetsier uit. ‘Veel landbouw- en 
natuur grond ligt boven NAP, waardoor hemelwater als 
het ware naar het putje stroomt, in dit geval De Tsjonger 
of de Opsterlânske Kompanjonsfeart. Daardoor komen 
sloten en greppels in de zomer droog te staan. Dat zorgt 
voor problemen in de landbouw, maar ook in de recreatie-
sector en natuurgebieden. Vandaar dat we in de herfst en 
de winter alles op alles zetten om de regen die er valt, zo 
goed mogelijk vast te houden in het gebied.’

BETERE INFILTRATIE
Om dat voor elkaar te krijgen gaat Wetterskip Fryslân 
de komende vier jaar aan de slag met het verhogen van 
de duikers, zodat water langer in de sloten blijft staan, 
maar ook het plaatsen van extra stuwen kan een optie 
zijn. ‘Daarnaast verhogen we de bodem van sloten, 
om het verdampen van water tegen te gaan. Dat klinkt 
wellicht tegenstrijdig, maar hoe dieper de sloot, hoe meer 
water er verdampt en afgevoerd wordt’, legt Koetsier 
uit. ‘Door de slootbodem op te hogen, vergroten we het 
vochtvasthoudend vermogen van de grond, zodat er meer 
regen infiltreert in de bodem en het grondwater peil stijgt. 
Alle regen die valt, gebruiken we zo optimaal mogelijk.’ 

CONCREET ACTIELIJSTJE
Al deze werkzaamheden voert Wetterskip uit in goed 
overleg met de betrokken agrariërs. Koetsier: ‘Deze 
zomer hebben we alle betrokken rayonbeheerders 
uitgenodigd om probleemgebieden en knelpunten in kaart 
te brengen. Deze knelpunten hebben we geprioriteerd, 
waardoor er een concreet actielijstje ontstaat voor 2021. 
Deze winter al gaan we aan de slag om hemelwater dat 
nu valt zo goed mogelijk te bewaren. Daarnaast willen we 
graag in gesprek met boeren die last hebben van droogte. 
Dus heb je ideeën of loop je tegen problemen aan? Laat je 
horen!’

DENK EN DOE OOK MEE
Boeren, gemeenten, natuurbeheerders en 
Wetterskip Fryslân bundelen de krachten in 
dit Regio Deal-project. Allemaal zijn we per 
slot van rekening gebaat bij een goede water-
huishouding. Ook meedenken en meedoen? 
Meld u aan door een mail te sturen naar  
info@wetterskipfryslan.nl. Vermeld in het 
onderwerp: ‘Regio Deal Zuidoost-Friesland - 
water vasthouden’.

WAT IS DE REGIO DEAL 
ZUIDOOST!FRIESLAND?
Vanuit de Regio Deal Zuidoost-Friesland wordt 
er door het Rijk, provincie Fryslân, Wetterskip 
Fryslân en de gemeenten Heerenveen, 
Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland  
en Weststellingwerf geld vrijgemaakt om 
vier jaar lang aan de slag te gaan met het 
creëren van vitale kernen in een veerkrachtig 
landschap. Hierbij is een goed watersysteem 
essentieel. Meer informatie vindt u op  
www.regiodealzuidoostfriesland.nl.

mailto:info%40wetterskipfryslan.nl?subject=Regio%20Deal%20Zuidoost%20Friesland%20-%20water%20vasthouden
http://www.regiodealzuidoostfriesland.nl

