Een krachtige stem voor water, voor nu en later.
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Nieuwsbrief nummer 2 van Natuurlijk BBW
Voor u heeft u de tweede nieuwsbrief van Natuurlijk BBW, de plattelands- en agrarische stem in
het gebied van HHNK in de kop van Noord-Holland. Er zijn bijdragen van de fractievoorzitter, de
Koninklijke Schuttevaer en het Watersportverbond. Als laatste zetten we steunfractielidRonald
van Schoorl in het zonnetje, omdat hij een lintje kreeg van de koning.

Fractievoorzitter Elly Koning-Bruijn
Vrienden van Natuurlijk BBW
Als fractievoorzitter is mij ook gevraagd om nog even een stukje te schrijven voor de
Nieuwsbrief en eigenlijk vind ik dat deze keer lastig. Er gebeurt heel veel en aan de andere
kant, lijkt het soms heel weinig. Door corona is het vergaderen met het CHI allemaal digitaal en
het werkt, maar ik mis toch even die korte momenten van contact tijdens het koffie halen en dan
nog net even die éne vraag of opmerking terughalen en bespreken. Dat zelfde hebben wij ook
met het fractieoverleg, digitaal is toch anders dan aan de keukentafel, het is zakelijk en
doelmatig, dus de vergaderstukken worden uitgebreid behandeld en besproken, maar het is het
gebrek aan dat sfeertje waar ik moeite mee begin te krijgen. Misschien is dit een kleinigheid
voor mensen die getroffen zijn door corona of een andere ernstige ziekte en hebben ervaren
hoe het is om er echt ziek van te zijn, maar het is mijn gevoel hierover.
Als fractie hebben wij een brief gestuurd aan de Dijkgraaf en
Hoogheemraden over het maaibeleid van het riet, gefaseerd
en meestal als er ijs ligt. Daar hebben wij nog geen concreet
antwoord op gekregen. Het betreft de kwaliteit van de
rietschoot als bescherming van de kering en de kwaliteit van
het riet als dat niet gemaaid wordt en de gevolgen voor de
biotoop. Het is de laatste paar jaar gebeurd dat er gemaaid
wordt als er geschaatst kan worden en als schaatser word je
daar niet blij van, stukjes riet op het ijs en het stuifmeel of
stukjes van de aar, in alle gevallen wordt het schaatsplezier er
minder door. En dat willen wij met zijn allen niet, wij willen
genieten van de mooie omgeving, de sfeer op het ijs en het
schaatsen zelf.
Wij hebben het initiatief genomen om schriftelijke vragen te
stellen over het lozen van het warme koelwater van de
datacentra, bij temperaturen boven de 30 graden Celsius en
de kwaliteit daarvan, in de Wieringermeer en wat voor
gevolgen dat heeft op de biotoop van de betreffende sloten en
omgeving, ook dat is nog in behandeling.
In overleg met de AWP willen wij ook, dat de slepende kwestie met een ingeland wordt opgelost
en dit staat geagendeerd voor het fractievoorzittersoverleg in juni 2021.
Ook hebben wij ons aangesloten bij een motie betreffende de Markermeerdijk en Uitdam over
de gekozen oplossing voor de dijkverzwaring en het gebrek aan vertrouwen in HHNK en het
participatieproces. Wij hopen dat dit een oplossing kan worden waarbij de bewoners van Uitdam
trots kunnen zijn op hun veilige, verhoogde, en verzwaarde dijk, die 1.2 miljoen mensen in het
achterland moet beschermen tegen het Markermeerwater.
Goed tot zover een kleine opsomming van onze inzet en bemoeienis in het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier namens Natuurlijk BBW.
Met hartelijke groet, Elly Koning – Bruijn

Nico Oud namens De Schuttevaer
Bij de waterschapsverkiezingen van 2019 heeft Kon. BLNSchuttevaer aansluiting gezocht en gevonden bij Natuurlijk
BBW. Beide organisaties kenmerken zich, volgens mij, door
inbreng van kennis van verschillende disciplines. Zonder
politieke lading wordt gestuurd op verbetering van onze
leefomgeving. Grootste raakvlak van beide organisaties is het
water. HHNK beheert in de kop van Noord Holland veel water
en de scheepvaart wil het graag gebruiken.
Met scheepvaart bedoel ik dan alle schepen van grote
vrachtschepen tot kano’s en roeiboten.
Binnen HHNK is beheer vaarwater opgesplitst naar beheer
vaarweg en beheer bevaarbaar water.
Vaarwegen worden beheerd conform de opdracht van de
Provincie, inclusief bediening van bruggen en sluizen. En ook
met een financiële verrekening.
De overige bevaarbare wateren vallen onder watersystemen,
daar gelden andere regels.
Ondertussen is ook de maatschappij in beweging. Het belang
van de vrachtvaart is afgenomen. Plaatselijk marktverkeer met kleine vrachtschepen is vrijwel
verdwenen, echter het water is nog steeds van belang voor incidentele vrachtvaart, werkverkeer
en de recreatievaart.
De inzet vanuit de hoek van de scheepvaart is, bestaande vaarverbindingen te behouden en
grote en kleine schepen zo veel mogelijk te scheiden. Deze laatst genoemde scheiding met
name voor de veiligheid. De kleine schepen maken vaker gebruik van kleinere waterwegen en
dan is het van belang dat die vooral, gedurende het vaarseizoen, beschikbaar zijn. Daar ligt
voor HHNK een maatschappelijke uitdaging en het is goed om te lezen dat de inzet verandert
van
“Nee, tenzij” naar “Ja, mits”.
Belangrijke bruggen worden vervangen buiten het vaarseizoen, mits etc.
Duikers worden vervangen door doorvaarbare duikers, mits gemeente een bijdrage levert of
er subsidie beschikbaar is. De meekoppelkans voor HHNK is dat een doorvaarbare duiker
betere doorstroming van het water oplevert.
Kerntaak van HHNK, waterpeil en waterkwaliteit, blijft leidend. Voor de betrokken partners is er
nog ruim voldoende gespreksstof voorhanden. Er is een sloepennetwerk, de formele status van
vaarwater kan veranderen van bevaarbaar water naar vaarwater en er kan meegedacht worden
over vuil water systemen aan boord.
Kortom; constructief overleg met kennis en kunde blijft de koers die we varen.
Nico Oud,
Recreatiecommissie Kon. BLN-Schuttevaer,

Inge Kuijt namens de Watersportbond
Op 12 maart jongstleden hebben Leo Stokhof
watersportvereniging de NOORD en Henk Bosma van het
regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond met
twee medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier de diepte van de Ringvaart om het
Twiske in Landsmeer/ Den Ilp gemeten.
Het baggerbesluit is in 2008 veranderd en ook de indeling van
de wateren is herverdeeld tussen Provincie,
Hoogheemraadschap en gemeenten. Zo werd klasse drie en
vier bagger veranderd in klasse twee en drie en mag dit
anders worden afgevoerd. Deze verdeling in klasses heeft te
maken met de baggerkwaliteit. Zo wordt onder meer
gecontroleerd op zwemwater en het omgevingswater bij
zwemplekken.
De Ringvaart vanaf haven II van WSV De Noord naar de Van
Zonbrug werd gemeten met dieptemeter, peilstokken en
grondboor. De keur/legger moet op 80 centimeter (bodem) zijn
in verband met het doorstromen/ afvoer van het water als er
veel regen valt. Bosma en Stokhof hebben aangevoerd dat de diepgang minimaal één meter
moet zijn willen onze boten er kunnen varen. Ook tot onze grote verrassing bleek de hele
Ringvaart op een paar kleine plekjes na 1.00 tot 1.10 meter diep te zijn met uitschieters naar
1.20 en 1.30 meter; er waren maar een paar kleine plekjes die 90 centimeter waren, zeker niet
ondieper.
Een knelpunt is al jaren het betonbruggetje bij de Schoolstraat. WSV de Noord heeft op deze
plek ten tijde van de aanleg van de helling beton laten vallen (op een ponton stond een grote
trechter met daarin beton voor de helling; bij het bruggetje ging het geheel schuiven en
vervolgens kwam een deel van de lading in het water terecht).Bij de van Zonbrug, waar wij ook
op ondiepte waren geattendeerd, blijkt het 1.20 tot 1.30 meter diep.
Wat is nu afgesproken:
Het Hoogheemraadschap gaat met de Gemeente Landsmeer/ Den Ilp overleggen om bij en
onder de betonnen brug de vaardiepte naar minimaal 1.10 meter te brengen en de gemeente
zal hier de beschoeiing moeten aanpassen. In de rest van de Ringvaart willen zij de bagger met
een kraan naar de zijkant toetrekken zodat het midden van het vaarwater (waar voor de keur
gemeten wordt) iets dieper wordt. Het stukje voorbij de ingang naar de Van Zonbrug richting de
Kamelenbrug bleek maar 80 – 90 centimeter diep; dit zal dan ook worden meegenomen.
De conclusie is dat de vaardiepte bij het betonnen bruggetje dringend op diepte moet worden
gebracht; Hollands Noorderkwartier wil kijken of dit vóór het vaarseizoen gedaan kan worden.
Ook gaf het Hoogheemraadschap aan dat er geen dringende reden is om meer te baggeren,
maar dat men voor de watersportvereniging in verband met het varen een uitzondering wil
maken.

Lintje voor Ronald van Schoorl
De dag voor Koningsdag werd Natuurlijk BBW steunfractielid
Ronald van Schoorl geheel onverwacht blij verrast om met het
gezin naar het gemeentehuis te komen. Aldaar lag de rode
loper uit en mocht hij met zijn gezin in de foyer plaatsnemen.
Er stond een prachtige ‘vleugel’ waarop mooie muziek werd
gespeeld. De burgemeester meldde zich in de foyer en
verzocht Ronald en zijn gezin om mee te komen. In een
aparte ruimte werd hij toegesproken met de woorden: het
heeft de Koning behaagd. Vervolgens kwam er een
opsomming van de tientallen jaren dat hij zich inzet voor de
gemeenschap van Langedijk. Daarna mocht zijn vrouw hem
het lintje opspelden. Hij was vereerd!
Aansluitend kregen ze in de foyer koffie met gebak
aangeboden. Ronald van Schoorl: “Wat een memorabele
dag!”
Bestuur en fractie van Natuurlijk BBW zijn uiteraard trots om
een lid van De Orde van Oranje Nassau in hun midden te hebben en feliciteren Ronald met zijn
benoeming.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u boerenburgerswaterbelang@gmail.com toe aan uw adresboek.

