DE WACHTER OP DE DIJK

Kan een uniek stoomgemaal, dat bijna 100 jaar oud is, ons helpen om het belang van
watermanagement steviger op de kaart te zetten? Of is dit werelderfgoed alleen een museumstuk,
een stukje geschiedenis dat bewaard moet blijven? We vragen het Hilda Boesjes-Beljon, directeur
van de Stichting ir. D.F. Woudagemaal, en praten met haar over passies en ambities.
“Hjir oan de tagongspoarte, fan ’t Fryske plattelân,
Dêr stiet in skeakel fan belang foar Fryslân’s wetterstân.
It draait al omtrint 100 jier hiel machtich en fitaal
En is noch altyd enerzjyk, it Wouda stoomgemaal.”
Uit: 1e couplet van het Stoomgemaallied ‘Sang fan ús stoomgemaal’ van Stoffel Zandstra, geschreven ter
gelegenheid van de opening van het bezoekerscentrum van het ir. D.F. Woudagemaal in oktober 2011.

’Ik zie het gemaal als erfgoedicoon, technisch hoogstandje én strategisch onderdeel
van watermanagement in laaggelegen gebieden. Dat biedt mij de gelegenheid om als
vertegenwoordiger van het Wetterskip mee te denken over waterveiligheid en waterbeheer, maar
ook over de regionale veenweideproblematiek’, zegt Hilda Boesjes tijdens het gesprek. Vol trots
vertelt ze over ‘haar’ gemaal, dat zij samen runt met Eeltje de Boer, de huidige hoofdmachinist,
enkele medewerkers en zo’n 120 vrijwilligers. Zij is directeur van het bezoekerscentrum, hij is
verantwoordelijk voor het gemaal en de techniek. Hun kantoortjes bevinden zich naast elkaar in
de machinehal.
Hilda is geboren en getogen Friezin. Ze komt uit een gemengd rooms-katholiek/hervormd gezin.
Problemen zijn er om aan te pakken en op te lossen. ‘Ik denk niet in obstakels, maar zoek de verbinding
van belangen op, zie kansen op basis van vertrouwen. En het helpt wanneer ik bij bepaalde
vraagstukken nét die andere kant inbreng, me kwetsbaar durf op te stellen, onconventioneel ben
of durf anders te kijken dan de rest’, zegt ze. Na de Pedagogische Academie en een kortstondige
baan als juf op een basisschool, verdient ze haar sporen in de journalistiek en start daarna een

bureau voor marketing, dat zich al snel verbreed tot een communicatie- en organisatiebedrijf, dat
zij ruim 15 jaar leidde. Water is altijd al haar ding geweest. Zo was ze geruime tijd met haar bedrijf
actief op en rond het Waddeneiland Terschelling en de zeesleepboot “Holland”, organiseerde ze
evenementen als Friesland Vaart en de Friese Havendagen, schreef het bidbook voor de Tall Ship
Races Harlingen en is ze bestuurslid van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
Water en innovatie brengen haar ook bij het Woudagemaal. Ze komt er terecht in een mannenwereld
van techneuten, die ze uitdaagt om verder te kijken dan alleen de techniek en oog te hebben
voor de functie van het gemaal voor watermanagement. Van de talrijke vrijwilligers vraagt ze om
als gastheer/gastvrouw het verhaal van het gemaal met passie uit te dragen aan de bezoekers.
‘Misschien kijk ik wat dat betreft als vrouw net wat anders dan mannen. Ook mijn ervaring met
marketing komt goed van pas. Mijn functie is wel meer dan een dagtaak. Dat komt omdat ik
het werk dat ik doe als een manier van leven beschouw. Ik houd ervan mensen om me heen te
inspireren en ben bereid om daarvoor als het moet mijn nek uit te steken. Mijn man en kinderen
helpen me wel om met beide benen op de grond te blijven. Dat is heel fijn. Het vertrouwen dat ik
van de mensen om mij heen krijg, zou ik nooit willen beschamen.’
Laat mensen het belang van klimaatadaptatie zien
Het Ir. D.F.Woudagemaal in Lemmer, dat in 1920 in gebruik is gesteld, staat symbool voor de
Nederlandse strijd tegen het water. Het is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter
wereld. Sinds 1998 staat het op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het gemaal, dat eigendom is van
Wetterskip Fryslân, draagt nog steeds bij aan het waterbeheer en de waterveiligheid van Friesland.
Door de bouw in 2011 van een nieuw bezoekerscentrum met permanente expositieruimte is ook de
educatieve en toeristische functie toegenomen.
“Veel mensen realiseren zich niet hoe adaptief ze moeten worden en dat ze zelf
medeverantwoordelijk zijn voor oplossingen, al is het maar door het weghalen van
teveel bestrating in hun achtertuin zodat overtollig water sneller de grond in kan. Willen
we hier overleven, dan zullen we daar met z’n allen aan moeten werken. Die opdracht
past uitstekend bij onze cultuur van waterland en daar mogen we best wel trots op zijn.”
Het bezoekerscentrum ontvangt jaarlijks zo’n 35.000 tot 40.000 bezoekers. In de expositieruimte kan
men niet alleen kennismaken met natuurkunde (zoals over de kracht van stoom) en werktuigbouw
(zoals de functie van een krukas en vliegwiel), maar wordt ook aanschouwelijk gemaakt dat
water niet alleen onze vijand, maar ook onze bondgenoot is. ‘Veel mensen realiseren zich niet
hoe adaptief ze moeten worden en dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor oplossingen, al is
het maar door het weghalen van teveel bestrating in hun achtertuin zodat overtollig water sneller
de grond in kan. Willen we hier overleven, dan zullen we daar met z’n allen aan moeten werken.
Die opdracht past uitstekend bij onze cultuur van waterland en daar mogen we best wel trots op
zijn.’ En met verve draagt ze die boodschap uit met behulp van het Woudagemaal. ‘In polders kun
je nu eenmaal niet zonder gemalen, die blijven nodig, zeker in het licht van klimaatadaptatie. Je
moet daar echter ook ruimte bieden voor het water in plaats van het alleen maar weg te drukken.
Waterbeheer is een collectief belang en staat in die zin boven de partijen.’
Het verleden als inspiratiebron
‘Het verleden van dit gemaal’, zegt Hilda, ‘is een prachtig fundament voor de toekomst. Niet
alleen als erfgoed, maar vooral als inspiratiebron voor jonge mensen om zich te bekwamen in
watermanagement, watertechniek en werktuigbouwkunde. Die specialisten hebben we nu en in
de toekomst hard nodig.’ De inzet van stoom voor het beheren van water – dus water met water
aandrijven – is niet alleen een heel mooie gedachte, het is ook nog eens een rendabele manier om
warmte-energie om te zetten in bewegingsenergie. ‘Destijds was het een zeer innovatieve techniek
en ook nu wordt stoom nog in veel productieprocessen toegepast.’ Hier kan zij laten zien hoe dat
concreet in zijn werk gaat. Als dat nodig is, kan het Woudagemaal 4 miljoen liter water per minuut
het IJsselmeer in pompen. Twee keer per jaar draait het gemaal op proef en als oefening voor
de machinisten. Het duurt 8 uur voordat het gemaal op stoom is. Elke keer wanneer dat gebeurt,
draven er grote aantallen mensen op die het aanzetten van het gemaal willen meemaken omdat
het zo indrukwekkend is.

Samen werken aan een mooie toekomst
De herkenning is groot wanneer Hilda Boesjes op 15 september jl. voor de eerste keer deelneemt
aan een bijeenkomst van het netwerk van landmakers in combinatie met het werkbezoek aan de
Marker Wadden. Ze voelt zich meteen thuis en kan haar verhaal kwijt. Ook ziet ze kansen om dat
wat ze ziet en hoort verder te vertellen, om nieuwe verbindingen tussen mensen te leggen. ‘Met
z’n allen werk je dan aan een mooiere toekomst.’ Ze hoopt dat nieuwe generaties die manier
van co-creëren ook oppakken. ‘Dan gaan we het redden’, zegt ze. Het team van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad 2018 nodigt ze uit om aan te haken bij het Woudagemaal. Ze wil graag extra
projecten organiseren, “de 2.0 versie” van de dingen die ze al organiseert. ‘Wij zijn al vier jaar klaar
voor buitenlandse bezoekers met een audiotour in 9 talen en een 360-graden tour in 11 talen en
nog veel meer. En als er iets is wat de legacy van Friesland vertegenwoordigt, dan is het wel het
gemaal en het Skûtsjesilen, waar ik bij betrokken ben.’ Het is duidelijk: ze inspireert en denkt zowel
op de voorgrond maar meestal op de achtergrond actief mee om Friesland optimaal naar voren
te brengen. Op die manier representeert het Woudagemaal ook meer dan alleen de geschiedenis.
Het is voor haar een belangrijk voertuig om watermanagement stevig op de kaart te zetten.
Vol trots vertelt Hilda tot slot over de koren, die gezongen hebben in het machinegebouw van het
gemaal. Ze geeft ons een CD mee, “live vanuit het Woudagemaal”, gezongen door het Lemster
Shantykoor samen met de Friese zanger Syb van der Ploeg. Het Lied van het Stoomgemaal drukt
de trots van het dorp Lemmer uit. Want trots zijn ze op hun gemaal: toegangspoort van het Friese
platteland, draait al bijna honderd jaar, wonder van techniek, erfgoed op de UNESCO-lijst, baken
in de lange strijd tegen het water en wachter op de dijk.
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