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waterbeheer in de regio

ater Natuurlijk Fryslân is de 
waterschapspartij die zich voor 
natuurlijk waterbeheer gaat 

inzetten. Hengelsportfederatie Fryslân, 
It Fryske Gea en andere recreatie- en 
natuurorganisaties steunen de lijst. Zij 
roepen je op hetzelfde te doen tijdens de 
waterschapsverkiezingen in november.
Natuurlijk waterbeheer vraagt ook om 
schoon en gezond water. Het betekent 

NATUURLIJK WATERBEHEER 
KRIJGT EEN STEM IN FRYSLÂN!
Fryslân Wetterlân: veilig én mooi

aanpak van vervuiling en goede afspraken 
over waterkwaliteit. Met het verwijderen 
van overbodige stuwen, de aanleg van 
vispassages en natuurlijker oevers kan de 
natuur zich herstellen. Met eerbied voor 
oude dijken, waterlopen en verkavelin-
gen houden we het landschap aantrek-
kelijk. Met natuurlijk waterbeheer sla je 
zo meerdere vliegen in één klap. Toch 
is natuurlijk waterbeheer niet vanzelf-
sprekend. Industrie en landbouw leggen 
nog steeds een grote claim op de manier 
waarop wij in Nederland met water en 
onze ruimte omgaan. Water Natuurlijk 
is opgericht voor een gezond tegenwicht 
te bieden. Om te beginnen bij de water-
schapsverkiezingen van 13-25 november. 
Iedere Nederlander vanaf 18 jaar krijgt 
een stembiljet en kan stemmen.

WATER NATUURLIJK
Op de lijst van Water Natuurlijk staan 
ervaren mensen met verstand van water 
en natuur, die hun wortels hebben in de 
ondersteunende organisaties. Zij zijn 
trots op het water in Fryslân en zien water 

WATER NATUURLIJK
FRYSLÂN:
• Komt op voor veiligheid én natuur, recreatie en 

landschap.
• Vindt dat Wetterskip Fryslân er net zo goed 

is voor burgers en natuur, als voor boeren en 
bedrijven.

• Kiest niet voor dure, maar duurzame oplos-
singen.

• Is onafhankelijk van de politiek.
• Wordt gesteund door Hengelsportfederatie 

Fryslân, It Fryske Gea en een brede coalitie van 
natuur- en recreatieorganisaties.

Water Natuurlijk Fryslân wordt gesteund door It 
Fryske Gea, de Vereniging Natuurmonumenten, 
Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie, Bond 
Friese VogelWachten (BFVW), het IVN en de 
Hengelsportfederatie Fryslân.

Ga naar www.waternatuurlijk.nl/fryslan voor 
nadere informatie.

Vergezicht op een van de schitterende Fryske wateren. (foto: de Sportfisker)

W en waterbeheer als dé kans om de kwali-
teit van Fryslân nog verder te verbeteren. 
Op de volgende pagina worden de Fryske 
hengelsportkandidaten Obe Veldman en 
Pyt Achenbach voorgesteld. n
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 Fryslân

nlangs was ik aanwezig bij 
twee activiteiten betreffende de 
voorbereiding van de Wetter-

skips verkiezingen. Eerst was ik bij een 
bespreking van het campagneteam en het 
bestuur van Water Natuurlijk. Daarna had 
ik een afspraak met de beide kandidaten 
die op voordracht van Hengelsportfede-
ratie Fryslân op de kieslijst van Water 
Natuurlijk staan.

GOUDEN GREEP
De eerste bespreking vindt plaats op het 
kantoor van de Friese Milieufederatie 
te Leeuwarden. Uiteraard is de lijsttrek-
ker voor Water Natuurlijk, Roel de Jong, 
hierbij aanwezig. Het feit dat hij deze dag 
hetzelfde overhemd draagt als op de flyer 
van Water Natuurlijk die wordt gepresen-
teerd, zorgt voor enige hilariteit. Behalve 
gelachen worden er vooral ook spijkers 
met koppen geslagen. Zo worden er onder 
meer werkafspraken gemaakt over de te 
voeren campagne en het verkiezingspro-
gramma. Tijdens de bespreking realiseer 
ik me nog eens dat het participeren van de 
hengelsport in Water Natuurlijk een gou-
den greep is. De belangen van de hengel-
sport zijn bijvoorbeeld duidelijk terug te 
vinden in het verkiezingsprogramma. Het 
scheppen van voorwaarden voor recreatief 
medegebruik van wateren, nemen van aal-
beschermingsmaatregelen en bevorderen 
van vismigratie zijn programmapunten 
die zijn ingebracht door de hengelsport. 
Daarbij maakt Harrie Holtman, voormalig 
voorzitter van de Hengelsportfederatie 
Fryslân,  deel uit van het regionale bestuur 
van Water Natuurlijk. Dit draagt er aan bij 
dat de belangen van de Friese hengelsport 
optimaal worden behartigd.

GEDREVEN KANDIDATEN
Met een tevreden gevoel verlaat ik de 
bespreking en rijd richting Drachten waar 
ik heb afgesproken met Obe Veldman en 
Pyt Achenbach. Dit zijn de mannen die 
op voordracht van de hengelsportfederatie 
een plaats hebben gekregen op de kan-
didatenlijst. In gesprek met Obe en Pyt 
merk ik direct hoe gedreven zij beide zijn. 
Het zijn allebei enthousiaste sportvissers 
die er alles aan zullen doen om de belan-
gen van de hengelsport in het bestuur 

WETTERSKIP FRYSLÂN VERKIEZINGEN
Hengelsportfederatie Fryslân roept op tot steunen ‘hengelsportkandidaten’ Wetterskipsbestuur

Zoals je in dit blad kunt lezen doet de hengelsport via de lijst Water 
Natuurlijk actief mee aan de waterschapsverkiezingen – zo ook in 
Fryslân. Naar aanleiding van twee bijeenkomsten wil ik een beeld 
schetsen van hoe de Friese hengelsport betrokken is bij verkiezingen 
van het Wetterskip Fryslân.

teKst DAVE BOSMAN

van het Wetterskip krachtig te behartigen. 
Hun motivatie om zich kandidaat stellen 
komt voort uit de passie voor het sportvis-
sen. Zo geeft Obe aan dat hij in zijn eigen 
woonomgeving constateert dat de leefge-
bieden van vissen steeds verder worden 
verkleind door de bouw van dammen en 
stuwen. Dit is bij uitstek een knelpunt 
dat in het bestuur van het Wetterskip 
zou kunnen worden aangepakt. Pyt vult 
hierop aan dat er in zijn optiek te weinig 
aandacht is voor belangen van de sportvis-
serij. Terwijl het in Fryslân toch over een 
georganiseerde groep van ca 25.000 men-
sen gaat – en dan laten we de recreatieve 
sportvissers nog buiten beschouwing. 
Momenteel staat het waterbeheer vooral 
in het teken van de behartiging van de 

boerenbelangen. Met wat meer aandacht 
bij het Wetterskip voor de onderwaterna-
tuur en de recreatie/sportvisserij, zou er 
al veel winst te boeken zijn.

VEEL WINST TE BOEKEN
Een triest voorbeeld van onvoldoende re-
kening houden met de onderwaterwereld 
hebben we onlangs kunnen aanschouwen 
langs de weg tussen Zurich en Harlingen. 
In verband met wegwerkzaamheden is 
hier een vaart droog gepompt. Daarbij 
werd geen rekening gehouden met de 
aldaar aanwezige vis: veel vissen zijn let-
terlijk gehakseld. Eén van de punten uit 
het verkiezingsprogramma is dan ook om 
bij beheer en onderhoud meer rekening 
te houden met de waternatuur.
Uit het voorafgaande lijkt het me dui-
delijk dat deelname van de sportvisserij 
aan de verkiezingen van het Wetters-
kipsbestuur een goede zaak is. En met 
Pyt Achenbach en Obe Veldman hebben 
we twee ijzersterke kandidaten. Om het 
geheel tot een succes te maken hebben 
we wel de stem van de sportvisser nodig! 
De Hengelsportfederatie Fryslân rekent 
er dan ook op dat je in november je stem 
gaat uitbrengen op de lijst van Water 
Natuurlijk – wellicht rechtstreeks op Pyt 
(nr. 4) of Obe (nr. 12). n

NATUURLIJK WATERBEHEER 
KRIJGT EEN STEM IN FRYSLÂN!

HENGELSPORTKANDIDATEN WATER NATUURLIJK FRYSLÂN

PYT ACHENBACH
Pyt Achenbach (1958) is reeds jaren actief in de sportvisserij. Hij is hoofdredacteur van het blad ‘De 
SportFisker’ en coördinator van de noordelijke regio-edities van Hét Visblad. Daarbij is hij secretaris van de 
hengelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten. Als geboren Grouster is hij een echte ‘wetterman’. Hij heeft 
een voorkeur voor het vissen op roofvis en karper. Pyt is getrouwd, heeft één zoon en woont sinds kort in 
Wijnjewoude. Pyt staat op nummer 4 van de kandidatenlijst van Water Natuurlijk.

OBE VELDMAN
Obe Veldman (1959) werkt als gevangenisdirecteur in Veenhuizen. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring en is 
een bevlogen sportvisser met een voorkeur voor het vissen op snoek, zowel in binnen- als buitenland. Obe 
is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Wijnaldum. Obe staat op nummer 12 van de kandidatenlijst 
van Water Natuurlijk.

Obe Veldman.

O

Pyt Achenbach.


