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Laatste hooilanden Vlieland te nat
MARSCHA VAN DER VLIES

VLIELAND De Landjes van Tot op
Vlieland staan zo vaak onder water
dat de eilander paardenhooipro-
ductie onder druk staat. Het water-
schap krijgt de schuld.

Geëmotioneerd vertelt Jaap Tot van
Vlieland over hoe de 12 hectare hooi-
land dat hij pacht – en voor hem zijn
vader – jaar op jaar onderloopt. Het
land ligt langs de Postweg bij Lange
Paal.

De stugge stengels van de pitrus
tieren er welig door al dat vocht en
die plant vreten de paarden niet.
,,Mijn vader had er de laatste koeien
van het eiland lopen’’, zegt Tot. Nu is
het hooiland. ,,Vastgesteld binnen
Natura 2000. Ik maai het kruidenrij-
ke gras, maak er 400 balen paarden-
hooi per jaar van dat naar de eilan-
der maneges en paardenhouders

gaat. Hun paardenmest strooi ik
weer uit over het veld. Het is een cir-
culair systeem.’’

Probleem is dat die Landjes van
Tot, zoals ze bekend staan, niet on-
der water horen te lopen. Toch ge-
beurt dit wel, met vernietigende ge-
volgen voor het gras. Al jaren.

Meerdere malen klopte Tot aan bij
Staatsbosbeheer, waarvan hij pacht,
en die in opdracht van Wetterskip
Fryslân het peil in de gaten houdt.
,,De sloten worden verwaarloosd
waardoor er geen goede afstroming
is. Hier hoeft niet gehekkeld te wor-
den. Het schotje van de sluis wordt
zo nu en dan handmatig aangepast.
Dan is het alsof je de wc doorspoelt
via een rietje. Het gaat te langzaam.’’

Sonja Vrijenhoek meldt namens
Staatsbosbeheer dat sinds half de-
cember juist het zomerpeil van 1.30
meter wordt aangehouden, omdat
het zo nat is. ,,Daar komt niemand

aan’’, weet ze. ,,Het is extreem nat:
het natst in vijftien jaar.’’ Tot be-
strijdt dat er niemand aan de stuw
zit. ,,Dat gebeurt wel. Ik wil de stuw
er wel met mijn kraan uit tillen, zo
boos ben ik.’’ Vrijenhoek erkent dat
het land niet alleen dit jaar nat is.

Marjan Hoogeveen van Wetter-
skip Fryslân wijst ook op de extreme
regenval. ,,Helaas hebben wij geen
lijntjes met de hogere machten.’’
Het peil wordt wel goed gehand-
haafd, stelt ze ,,Er is gewoon te veel
regen. Het klopt dat de sloten niet
verplicht gehekkeld hoeven te wor-
den. Wij hebben dit liever wel, maar
de gemeente en Staatsbosbeheer
hebben het zo afgesproken.’’

Het college van Vlieland neemt de
zaak serieus en zoekt naar mogelijk-
heden, laat burgemeester Tineke
Schokker weten. ,,Zijn emotie raakt
me. Dat beetje weiland op Vlieland
moet je hier houden.’’

Jaap Tot in zijn te natte weiland vol met pitrus op Vlieland. FOTO DIRK BRUIN


