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Provincie zet aankoop
gronden voor natuur stil
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN Friesland zet de aan-
koop van grond voor natuur in de
gebiedsontwikkelingen Konings-
diep, Beekdal Linde en Achtkarspe-
len Zuid stil.

Vanavond komen de voorzitters van
de gebiedscommissies bijeen om de
consequenties te bespreken en een
reactie te formuleren op de plannen
waarover zij onlangs achter gesloten
deuren zijn geïnformeerd.

In Achtkarspelen-Zuid zijn de ge-
volgen groot. Er moet nog veel ge-
beuren, zegt voorzitter Baukje Nij-
boer van de gebiedscommissie.
Maar op de inhoud wil ze nog niet
ingaan.

,,We zijn niet blij’’, zegt Wim Plek-
kenpol van de commissie Beekdal
Linde. Hij denkt dat de natuuront-
wikkeling bij zo’n 300 hectare stopt,
de helft van wat oorspronkelijk be-
oogd was.

Zijn complete commissie was ,,bij-
na opgestapt’’ uit woede over een te-

lefoontje van de provincie naar een
boer met wie de onderhandelingen
over de aankoop van grond verge-
vorderd waren. ,,En dan wordt
plompverloren gezegd dat het niet
doorgaat. Dat is nog het meest frus-
trerende. Maar ik ben heel blij dat we
nog wel een tijdje aan de gang kun-
nen blijven.’’

Tineke Jagersma van de commis-
sie Koningsdiep zegt de precieze
consequenties nog niet te kennen.
Ook Aaltje Rispens van de gebieds-
commissie Alde Feanen schuift van-

avond aan. Zij vindt het jammer dat
de provincie de commissies niet
heeft gevraagd om mee te denken.

,,It is gjin besuniging’’, zegt gede-
puteerde Johannes Kramer. Er is bij
boeren veel animo om grond te ver-
kopen voor natuur. Dat is on hold
gezet, zegt Kramer. Natuur maken
kan ook op een andere manier dan
landbouwgrond kopen, denkt hij.

De provincie komt tot 2027 56
miljoen euro tekort voor de optel-
som van alle natuuropgaven, is vo-
rig jaar becijferd.


