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Fries Randmeer anno 21e eeuw
Doordat de Noordoostpolder indertijd niet door een randmeer van het oude land is
gescheiden, leidde tot ‘indrogende gronden’; met oxidatie van het veen, enorme CO2-uitstoot
en verzakking van gebouwen/infrastructuur tot gevolg.
En eenmaal weg komt het veen niet meer terug.
In het verleden zijn pogingen gewaagd om deze ‘waterstaatkundige weeffout’ te herstellen
door met een randmeer alsnog voor tegendruk te zorgen.
Een poging, waarbij zo’n meer zou worden opgenomen in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening, haalde vrijwel de eindstreep maar sneefde doordat het kabinet-Kok één dag voor
de stemming viel over de kwestie Srebrenica.
Doordat toentertijd niet werd doorgepakt bleef de drainerende werking van de
Noordoostpolder ten opzichte van het oude land, waaronder de Echtenerveenpolder,
bestaan. Hierdoor is de veenweideproblematiek hier steeds nadrukkelijker aan de orde en
wordt deze polder daardoor nu dan ook geclassificeerd als ‘DiepeVeenpolder’ en de randen
ervan als ‘PuurVeenweide’.
Voor beide geldt dat verhoging van grondwaterstanden onvermijdelijk is om verdere schade
te beperken.
Omdat dergelijke verhogingen voor alle aspecten grote gevolgen heeft, kan hiertoe alleen
worden besloten als de effecten integraal worden afgewogen en recht wordt gedaan aan de
vele en grote belangen.
De Club van Aanjagers (CvA) van de Tsjûkemarregio, die een duurzame doorontwikkeling
van de regio rondom het Tjeukemeer voorstaat, meent dat met een integrale benadering
meerdere actuele vraagstukken met elkaar kunnen worden verenigd en tot oplossingen
gebracht.
Nu het veenweidevraagstuk zo nadrukkelijk op de agenda staat, acht de CvA de tijd rijp om
de toegevoegde waarden van een Fries Randmeer te onderzoeken en daarin de actuele
vraagstukken mee te nemen.
Een proactieve rol van de grondeigenaren (overwegend agrariërs) wordt daarbij als een
vereiste gezien. Zij zijn immers degenen die met aangepaste verdienmodellen voor hun
gronden de toekomst in moeten.
Vooreerst wordt een randmeer van circa 600 ha in de zone ‘PuurVeenweide’ voorgestaan
die tussen de Noordoostpolder en de ‘DiepeVeenpolder’ heen ligt en tegendruk geeft aan het
grondwater.
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Omdat dit randmeer tevens onderdeel vormt van de staande mastroute wordt de gevaarlijke
mix van beroeps- en recreatievaart op het Margrietkanaal opgeheven.
Indien de aansluiting van de nieuwe vaarroute bij Lemmer uitgevoerd wordt in de vorm van
een aquaduct vervalt bovendien de beweegbare brug in de snelweg A6 bij Scharsterbrug.
Bij deze transformatie ontstaan grote kansen voor agrariërs die hun bedrijf moderniseren en
zich gaan richten op alternatieve teelten, neventakken en/of andersoortige activiteiten
waarbij realisatie/ exploitatie van recreatievoorzieningen, verblijfsaccommodaties en
woningbouw voor de eigen bevolking (boost voor onder meer Bantega) tot de kansen
behoren. Resultaat van dit plan is dat tegelijkertijd honderden hectaren aan natuur en
waterberging worden gerealiseerd.
Tegenover enkele honderden miljoenen investeringseuro’s staan substantiële eenmalige
opbrengsten (bijv. verkoop van gronden t.b.v. recreatie, bedrijven en wonen) en structurele
inkomsten, waaronder vermijdbare infrastructurele (onderhouds-) kosten en reductie van
CO2- en N-uitstoot.
Allemaal zwaarwegende argumenten om als belanghebbenden (als coöperatie en/of
vrijwillige kavelruil) via een Fries Randmeer, diverse transitie-bijdragen van de 21e eeuw te
leveren.
De overheden dagen ‘de markt’ uit om met substantiële pilotprojecten te komen van 500 á
1.000 ha. Tegelijkertijd is de CvA met provincie, gemeente, waterschap en recreatieschap in
gesprek om een Samenwerkingsovereenkomst inclusief deelfinanciering op te stellen voor
de vele aanjaagprojecten waar het Friese Randmeer er één van kan zijn..

Club van Aanjagers van de Tsjûkemar
info@tsjukemarplannen.nl
www.tsjukemarplannen.nl
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