Van:

de fractie van Betaalbaar Water
in het Algemeen Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest
M.B. de Nijs, Algemeen Bestuurslid/fractievoorzitter
P.A. van Mombergen, Algemeen Bestuurslid

Vries,

4 oktober 2020

Aan:

de Voorzitter van het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
in afschrift aan:
- het Algemeen Bestuur
- het Dagelijks Bestuur

Betreft:

Afrastering onderhoudspaden bij watergangen
ter bevordering biodiversiteit
– initiatiefvoorstel tot het voeren van discussie over het onderwerp

De fractie van Betaalbaar Water is voornemens om ter gelegenheid van de Algemeen
Bestuursvergadering van 16 december 2020 separaat meegezonden motie (“Afrastering
onderhoudspaden bij watergangen ter bevordering biodiversiteit”) in te dienen. In dit kader
bericht Betaalbaar Water u verder als volgt.
De Algemeen Bestuursleden van de fractie Betaalbaar Water verzoeken u om het onderwerp
“Afrastering onderhoudspaden bij watergangen ter bevordering biodiversiteit” (en deze
brief en de bijlagen als vergaderstukken) op de agenda van de Algemeen
Bestuursvergadering van 16 december 2020 te plaatsen. Deze brief dient derhalve als
initiatiefvoorstel (ex artikel 32 Reglement van Orde) te worden opgevat.
Het voorstel luidt: “om de gevraagde discussie te voeren”. Aansluitend kunnen uiteraard
moties in stemming worden gebracht, in welk kader Betaalbaar Water dus voornemens is de
bijgaande motie in stemming te doen brengen.
Indien voor de Algemeen Bestuursvergadering van 16 december 2020 het Beheer en
onderhoudsplan van het waterschap mocht worden geagendeerd, kan de behandeling van
deze onderwerpen aldus Betaalbaar Water overigens worden gecombineerd.
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De aanduiding Betaalbaar Water wordt gevoerd door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Drents Belang, statutair gezeteld te Vries

Geachte Voorzitter,

Betaalbaar Water licht het onderwerp – en de hierover gevraagde discussie – als volgt toe.
Er bestaat de nodige maatschappelijke aandacht – en zorg – voor de biodiversiteit. Aldus
Betaalbaar Water is het een algemeen maatschappelijk belang om de biodiversiteit in stand
te houden en waar mogelijk te bevorderen. Ook het waterschap behoort zich, waar dat
enigszins kan, dit belang ter harte te nemen.
In dit kader bestaan er de nodige maatschappelijke zorgen over de achteruitgang van de
biodiversiteit, in het bijzonder de achteruitgang van diverse insectensoorten, waaronder
diverse soorten bijen, hommels en vlinders. Dit mede gelet op het belang van insecten voor
de bestuiving (en in dat verband uiteindelijk de voedselvoorziening) en hun plaats in het
ecosysteem (als onder andere voedselbron voor vogels).1
Veel prominenten en natuurorganisaties hebben hun bezorgdheid uitgesproken. Er bestaat
inmiddels een landelijk Deltaplan Biodiversiteit: een brede coalitie van LTO tot
Wereldnatuurfonds. Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en
bedrijven hebben zich in het kader van dit Deltaplan ten doel gesteld zich in te zetten voor
biodiversiteitsherstel in Nederland. Ook diverse overheidsorganisaties zijn “partner” van dit
Deltaplan, waaronder diverse waterschappen. Overigens is Waterschap Noorderzijlvest
totnogtoe geen partner van dit Deltaplan Biodiversiteit, maar dat doet aan het belang van
het navolgende niet af.2
Ook belangrijk voor de biodiversiteit is een goed natuurnetwerk. In Nederland bestaat er het
Natuurnetwerk Nederland.3 Dit is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden
met een speciale natuurkwaliteit. Het bestaat uit zowel afzonderlijke natuurgebieden als
verbindingszones. Volgens Betaalbaar Water een goede zaak, maar bestuivers hebben ook
baat bij kleinschaliger landschappen met akkerranden waar verschillende bloemen bloeien
(men zou kunnen zeggen: naast natuurlijke landschappen, zijn ook cultuurlandschappen met
natuurwaarden van belang). Onder de noemer “bloeiende akkerranden” zijn diverse
organisaties bezig met akkerrandprojecten. 4 De bloemen en kruiden bieden bijen, vlinders
en andere insecten voedsel. Bovendien bieden akkerranden dekking aan vogels. Niet alleen
vogels, bijen en vlinders profiteren van de bloeiende akkerranden, maar zij dragen in het
algemeen ook bij aan een mooie en fijne leefomgeving voor ons allen.
Dit draagt volgens Betaalbaar Water bij aan een landschap waarin landbouwkundige
belangen en natuurwaarden in harmonie naast elkaar kunnen bestaan.
Echter wordt in de ogen van Betaalbaar Water een gebied met natuurlijk kapitaal niet
voldoende op waarde geschat, waar Betaalbaar Water al eerder aandacht voor gevraagd
heeft.5

1

Zie onder andere: Haerkens, T., Wereld kan niet zonder insecten, in: Dagblad van het Noorden, 28 oktober
2017, p. 4.
2
Zie: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/over-ons/partners
3
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/natuurnetwerk-nederland
4
Bijvoorbeeld Stichting Bloeiend Boerenland, zie: https://www.bloeiendboerenland.nl/
5
Brief Betaalbaar Water aan Dagelijks Bestuur van 5 september 2016 (“waterkwaliteit niet in orde”).
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Waterschappen – waaronder Waterschap Noorderzijlvest – hebben namelijk (bij elkaar)
duizenden kilometers aan watervoerende sloten, oftewel watergangen. Om deze te kunnen
onderhouden, liggen er onderhoudspaden langs.
De meeste onderhoudspaden zijn circa vier meter breed en zijn (c.q. in Noorderzijlvest:
waren) vaak voorzien van een afrastering. In wezen zijn dat gratis akkerranden:
natuurnetwerken waar de biodiversiteit tot bloei kan komen. Deze onderhoudspaden
kunnen (of: konden) aldus voorts een natuurlijke buffer vormen tussen de aanliggende
landbouwgronden en de watergangen en helpen (of: hielpen) aldus voorkomen dat
nutriënten door de watergangen wegvloeiden.
Deze positieve effecten werden in ons waterschap tot enige jaren geleden versterkt door het
maaibeleid en het Beheer en onderhoudsplan dat door het Algemeen Bestuur was
aangenomen. Dit maaibeleid zou de biodiversiteit moeten vergroten. Uitgangspunt van dit
beleid was (en formeel: is, want het Algemeen Bestuur heeft nooit anders beslist) dat de
schouw- of onderhoudspaden, inclusief de kanten van de waterlossingen, niet ieder jaar
zouden worden gemaaid. Zo zou de biodiversiteit hier een kans moeten krijgen.
Echter heeft zich de ontwikkeling voorgedaan dat in recente jaren de afrasteringen langs
onderhoudspaden op veel plaatsen zijn verwijderd. Daarbij zijn de naburige agrariërs met
het onderhoud van de onderhoudspaden belast. Dit heeft ertoe geleid dat het onderscheid
(in beheer en uiterlijke kenmerken) tussen de onderhoudspaden en de aangrenzende
landbouwgronden grotendeels is verdwenen (zie ter illustratie de foto’s in bijlage). Hierdoor
hebben de onderhoudspaden niet langer hun positieve invloed op de biodiversiteit (en het
tegengaan van de afvloeiing van nutriënten door de watergangen) kunnen uitoefenen als
voorheen.
Betaalbaar Water vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. Aldus Betaalbaar Water zouden
de onderhoudspaden in hun oude waarden moeten worden hersteld.
Betaalbaar Water wil hierover graag een debat voeren in de Algemeen Bestuursvergadering.
Betaalbaar Water hoopt hiermee om met het Algemeen Bestuur tot de slotsom te kunnen
komen dat het wenselijk is dat de onderhoudspaden langs watergangen van het waterschap
weer van afrasteringen met de aangrenzende landbouwgronden worden voorzien en deze te
behouden. En voorts om op deze onderhoudspaden weer een (gematigd) maaibeleid te
voeren dat erop gericht is om de biodiversiteit in stand te houden en te bevorderen
(overigens conform het vastgestelde maaibeleid).
In het verlengde daarvan wil Betaalbaar Water graag, met het Algemeen Bestuur, aan het
Dagelijks Bestuur de oproep doen om zo spoedig mogelijk een hiertoe strekkend voorstel
aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring voor te leggen.
Betaalbaar Water hoopt dat hiermee de paradijsjes voor insecten en andere dieren en
planten, die de onderhoudspaden vormden, met alle voordelen voor de ecologie, het
landschapsschoon en de leefbaarheid die dit natuurlijke kapitaal verder met zich meebracht,
op afzienbare termijn weer in ere worden hersteld en gekoesterd.
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Vertrouwende u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijft Betaalbaar Water,
uitziende naar een constructieve vergadering.
Met vriendelijke groet,
Namens Betaalbaar Water

M.B. de Nijs
Algemeen Bestuurslid/fractievoorzitter
Bijlage:

P.A. van Mombergen
Algemeen Bestuurslid

foto’s
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Bijlage:

foto’s

Foto’s dateren uit 2016, maar zijn nog altijd exemplarisch.

Foto 1: Watergang beschermd door een afrastering.

Foto 2: Watergang niet beschermd door een afrastering.
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Foto 3: Doodgespoten weiland tot vlak bij waterkant.

Foto 4: Mest geïnjecteerd tot aan de insteek.
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