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Waar blijft een gemaal om trots op te zijn?
WILLEM BOSMA

,,Der soenen gemalen komme moat-
te om grutsk op te wêzen’’, hield Ju-
kema gisteren de deelnemers aan
een rondleiding van waterschaps-
lijst Water Natuurlijk voor. ,,Dat de
minsken se elkoar sjen litte wolle, sa
fan: sjoch, dêr stiet er’’.

De huidige praktijk is er volgens
de architect eentje van dure investe-
ringen onder de grond en onder wa-
ter en dan als sluitpost een hokje er

SKRINS Op excursie in de natte we-
reld van de weidevogels slaat archi-
tect Nynke Rixt Jukema alarm:
bouw eindelijk eens poldergema-
len als sieraad voor het landschap.

Honderd van de
duizend gemalen
moeten worden
vervangen

bovenop, omsingeld door zware ho-
ge hekken en voorzien van een lan-
taarnpaal die de omgeving ook nog
nodeloos bijlicht.

Friesland telt zo’n duizend polder-
gemalen, waarvan er de komende ja-

ren honderden in straf tempo door
Wetterskip Fryslân moeten worden
vervangen. Er is vaak slecht op afge-
schreven en er is onvoldoende geld
voor vervanging gereserveerd.

Dat schept een slechte uitgangs-
positie voor de landschappelijke en
architectonische hoogstandjes waar
Jukema van droomt. Ze oppert dat
het Wetterskip naar alternatieve
geldbronnen moet zoeken. ,,De Kul-
turele Haadstêd wol alle stêden in
fontein taskikke. Dan tink ik: jou alle
streken in moai gemaal. Dêr soe de
Greidhoeke fan opknappe.’’

De waterexcursie bood de deelne-
mers een indruk van het grote ver-
schil tussen modern weiland en het
weiland uit grootmoeders tijd. Bio-

loog Theunis Piersma zette het na-
tuurmonument bij Skrins tegenover
de raaigrasplantages aan de west-
kant van de Hinnaarderdyk. ,,Oan de
iene kant allegear fûgels, oan de oare
kant in suver deade rest.’’

Kostenbesparingsideeën van Wet-
terskip Fryslân neigen naar ophef-
fing van de grote verscheidenheid
aan waterpeilen en sanering van een
flink aantal gemalen in deze regio.

Water Natuurlijk ziet in de discus-
sie met de streek kansen opdoemen
voor verzoening van landbouw- en
weidevogelbelangen, aldus lijsttrek-
ker Marian Jager. ,,Met zelfbeheer en
maatwerk is misschien wel een land-
schappelijke plus mogelijk, zonder
nadeel voor de melkveehouderij.’’


