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Bodemdaling door zout
trekt naar het Bildt
SINT ANNAPAROCHIE Onverwacht
worden grondeigenaren in de
gemeente het Bildt geconfron-
teerd met bodemdaling als ge-
volg van zoutwinning door Fri-
sia in Harlingen.

De bestuurscommissie gebieds-
ontwikkeling Franekeradeel-Har-
lingen lichtte dit gisteren toe op
de Raderaad van het Bildt. Eind
vorig jaar lichtten ze het college al
in over nieuwe inzichten door
nieuwe kaarten. Daaruit bleek dat
de bodemdaling zich niet alleen
uitstrekt tot Franekeradeel en
Harlingen maar ook voor een
klein stukje het Bildt in trekt.

Het gaat om de grens bij de ge-
meente Franekeradeel tussen
Ried en Minnertsga. Daar moeten
ook maatregelen worden geno-
men om te zorgen dat de grond
niet te nat wordt door bodemda-
ling. Het betreft tien tot vijftien
grondeigenaren en pachters die
in juni en juli van dit jaar bena-
derd worden.

In totaal wordt er 20 hectare in
het Bildt gebruikt als overloopge-

bied, een tijdelijke waterberging.
Verder moet er drainage komen
in 146 hectare Bildts land. In to-
taal behelst het hele plan, dus ook
in Franekeradeel en Harlingen,
2200 hectare drainage. Boeren
die hun land in gebieden hebben
die het meest dalen, krijgen rui-
me vergoeding voor de aanleg
van drainage. Richting het Bildt
loopt dat terug naar 20 procent
vergoeding.

In 2 tot 3 hectare land moet de
grond opgehoogd worden omdat
het water hoger in het maaiveld
komt te staan. De kosten van alle
extra maatregelen buiten de
grens van het gebied worden be-
taald door Frisia.

De gemeente het Bildt hoeft
niets te betalen. Wel moet er voor
de vierde keer een planwijziging
komen voor de gebiedsontwikke-
ling omdat de grens aangepast
moet worden. Dit moet ook door
Gedeputeerde Staten en Provin-
ciale Staten goedgekeurd wor-
den. In het najaar van 2017 kun-
nen de maatregelen dan uitge-
voerd worden.


