
6 oktober, Akkrum, Veengebied 
Op donderdag 6 oktober kwamen bewoners en belanghebbenden samen met het Wetterskip en de 
Provincie Fryslân in Akkrum, om het aan de hand van water- en bodemsystemen te hebben over de 
toekomst van het veengebied. Dijkgraaf Kroon van het Wetterskip benadrukte ter introductie 
waarom dat belangrijk is: “Wij weten veel over het watersysteem, over dijken en gemalen. Maar om 
te weten hoe gebied in elkaar zit, daar hebben we de bewoners voor nodig”. Gedeputeerde 
Hoogland vult aan: “Wij willen zoveel mogelijk inspiratie ophalen uit het gebied, dus laat zien waar 
jullie aan denken.” Op de zoektocht naar out-of-the-box-ideeën, in de woorden van wethouder 
Rozema van gemeente Heerenveen, heb je mensen nodig die hier geworteld zijn en met een frisse 
blik kijken. De vijfentwintig aanwezigen uit het gebied gingen uiteen in groepen om op de kaart van 
het veengebied ideeën te schetsen voor de toekomst van klimaat, water en bodem. Gedeputeerde 
Hoogland van de Provincie Fryslân kijkt tevreden terug op wat hij allemaal heeft gehoord: “we 
hebben veel opgehaald”. Ook dijkgraaf Kroon is tevreden: “Het is fijn om te zien dat het probleem 
niet alleen bij het Wetterskip in beeld is, maar ook in het veengebied zelf. Men is er écht mee bezig”. 
 
6 oktober, Akkrum, Feangebiet 
Op tongersdei 6 oktober kamen bewenners en belanghawwenden mei it Wetterskip en de Provinsje 
Fryslân yn Akkrum byinoar, om it oan ’e hân fan wetter- en boaiemsystemen te hawwen oer de 
takomst fan it feangebiet. Dykgraaf Kroon fan it Wetterskip ûnderstreke mei klam wêrom't soks 
wichtich is: "Wy witte in soad oer it wettersysteem, oer diken en gemalen. Mar om te witten hoe’t in 
gebiet krekt yn inoar sit, dêr hawwe wy de minsken út it gebiet sels by nedich." Deputearre Hoogland 
folle oan: “Wy wolle safolle mooglik ynspiraasje ophelje út it gebiet, dus lit ús witte wêr’t jimme oan 
tinke.” Op ’e syktocht nei out-of-the-box-ideeën, yn ’e wurden fan wethâlder Rozema fan gemeente 
Hearrenfean, hast minsken nedich dy’t der woartele binne en mei in frisse blik sjogge. De 
fiifentweintich oanwêzigen út it gebiet giene útinoar yn groepen, om op ’e kaart fan it feangebiet 
ideeën te sketsen foar de takomst fan klimaat, wetter en boaiem. Deputearre Hoogland fan ’e 
provinsje Fryslân sjocht tefreden werom op wat er allegear heard hat: "Wy hawwe in soad ophelle". 
Dykgraaf Kroon is ek tefreden: “It is moai om te sjen dat it probleem net allinnich by it Wetterskip yn 
byld is, mar ek yn it feangebiet sels. De minsken hjir binne der écht mei dwaande.” 
 


