
5 oktober, Winsum, Greidhoeke 
Hoe ziet het Friese water- en bodemsysteem eruit in 2050? En daarna? Op woensdag 5 oktober 
kwamen bewoners en belanghebbenden samen, met Wetterskip en Provincie Fryslân, in Winsum om 
deze vragen te bespreken. Vanwege klimaatverandering worden weersomstandigheden steeds 
heviger: zowel droogte als hevige buien zullen vaker voorkomen. Om wateroverlast en verzilting te 
voorkomen, moeten we nu al rond de tafel om een richting te bepalen voor de toekomst. Dit gebeurt 
per gebied, in dit geval de Greidhoeke. “We vinden het belangrijk om dit samen met het gebied te 
doen”, benadrukte algemeen bestuurder Frank Jorna van het Wetterskip, ook aanwezig namens 
Provincie Fryslân, in zijn introductie. Hij sprak de hoop uit dat alle bezoekers zich vrij zouden voelen 
om alles te delen, en niet naar bed zouden gaan met het idee dat er nog iets niet gezegd was. Na 
twee succesvolle groepsgesprekken rond een kaart van de Greidhoeke lijkt dit gelukt te zijn. De 
terugkoppeling sluit af met een belangrijk besef: “We staan niet boven het systeem, maar maken er 
deel van uit”.  
 
5 oktober, Winsum, Greidhoeke 
Hoe sjocht it Fryske wetter- en boaiemsysteem derút yn 2050? En dêrnei? Op woansdei 5 oktober 
kamen bewenners en belanghawwenden mei Wetterskip en Provinsje Fryslân yn Winsum byinoar, om 
oer dy fragen te kedizen. Fanwege klimaatferoaring wurde waarsomstannichheden hieltyd 
ferheftiger: sawol drûchte as fûle buien sille faker foarkomme. Om wetteroerlêst en sâltich wurden 
fan ’e grûn foar te kommen, moatte wy no al om 'e tafel om in rjochting te kiezen foar de takomst. 
Dat bart neffens gebiet, yn dit gefal de Greidhoeke. “Wy fine it wichtich om soks yn ’e mande mei de 
ynwenners fan it gebiet te dwaan”, sei algemien bestjoerder Frank Jorna fan it Wetterskip, ek 
oanwêzich út namme fan Provinsje Fryslân, yn syn yntroduksje. Hy hope dat alle besikers harren frij 
fiele soene om alles te dielen, en net op bêd gean soene mei it idee dat der noch eat net sein wie. Nei 
twa suksesfolle groepspetearen om in kaart fan ’e Greidhoeke hinne liket dat slagge te wêzen. De 
weromkeppeling slút ôf mei in wichtich besef: “Wy steane net boppe it systeem, mar binne dêr 
ûnderdiel fan”. 
 


