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FRIESLAND - In het veenweide-
programma moet meer aandacht 
zijn voor de bodem. Dat is één 
van de aandachtspunten van de 
inspreekreactie van de gezamen-
lijke landbouworganisaties in het 
gebied. ‘Met alleen hydrologische 
maatregelen komen we er niet’, 
zegt voorzitter Geart Benedictus.

ACHTERGROND

Wetterskip Fryslân, provincie 
Fryslân en de betrokken gemeen-
ten lanceerden in november het 
Veenweideprogramma 2021-2030. 
De basis is een peilverhoging van 
gemiddeld een halve meter tot 40 
centimeter onder het maaiveld in 
het hele veenweidegebied. 

De landbouworganisaties (LTO 
Noord, Agrarische Jongeren Frys-
lân, Federatie Polderbelangen Fries-
land, Nederlandse Melkveehouders 
Vakbond, Feriening Biologyske 
Boeren Fryslân, de agrarische col-
lectieven en het Friesch Grondbezit) 
zien in dat er wat moet gebeuren om 
de bodemdaling en de uitstoot van 
CO2 te beperken. Ze willen daarom 
ook meewerken aan inspannings-
verplichtingen en initiatieven van 
onderop.

Voorwaarde is dat er een goed 
verdienmodel komt voor de agra-
rische bedrijven en dat er via een 
grondbank voldoende perspectief 
kan worden geboden. Zaken die, 
evenals de financiering, nu nog niet 
zijn dichtgetimmerd.

Een gemiddelde peilverhoging 
in het hele veenweidegebied naar 

-40 centimeter is wat de landbouw 
betreft te kort door de bocht. ‘Alle 
veengronden zijn weer verschillend. 
In de Grote Veenpolders bijvoor-
beeld kun je het peil nog zo hoog 
zetten, maar het water stroomt zo 
ondergronds de Noordoostpolder 
in. Hier zijn bodemmaatregelen 
veel efficiënter’, stelt Benedictus. 
Als voorbeeld noemt hij de veld-
proef ‘Klei IN Veen’ die in augustus 
in Delfstrahuizen is gestart. Bij deze 

proef worden kleikorrels verspreid 
over zes hectare veengrond. In de 
Krimpenerwaard zijn hier al goede 
resultaten mee behaald: de CO2-
uitstoot was 15 tot 50 procent lager 
na toediening van de klei. Maar ook 
dat veen kan weer niet worden ver-
geleken met het Friese veen, erkent 
de voorzitter. 

‘NOOIT GOED ONDERZOCHT’
‘Veen is een levend materiaal; 

er gebeurt veel meer mee dan we in 
de gaten hebben. Dat is nooit goed 
onderzocht. De bodemkwaliteit is 
jarenlang verwaarloosd. Als je daar 
weer aandacht aan besteedt, is er 
ook op het vlak van biodiversiteit 
nog veel te winnen’, zegt Benedictus.

‘Bovendien verhoog je door 
bodemmaatregelen de draagkracht 
van de grond en dat is nodig om 
met een hoger waterpeil toch nog op 
het land te kunnen. En een betere 

bodem houdt ook water beter vast. 
We moeten de bodemprocessen 
beïnvloeden die veenoxidatie ver-
oorzaken en niet alles richten op 
hydrologische maatregelen.’

Dat zo’n onderzoek nog jaren 
kan duren, is wat hem betreft geen 
probleem. ‘Je kunt het hele veen-
weidegebied toch niet in één keer 
aanpakken en dat gebeurt ook niet. 
Begin nu eerst maar met de Hege 
Warren en Aldeboarn-De Deelen. 
Daar moet echt wat gebeuren en 
daar is ook geld en draagvlak voor. 
Voordat het gebied daar is ingericht, 
ben je alweer een paar jaar verder. 
In die tijd kunnen we doorgaan 
met onderzoek naar bijvoorbeeld 
bodemmaatregelen.’

Een ander kritisch punt van de 
landbouworganisaties is de grootte 
van het gebied. Behalve de diepe 
veengebieden en de veengebieden 
met een dunne kleilaag, zijn ook 

gebieden met een kleilaag dikker 
dan 40 centimeter ingetekend en 
gebieden met een veenlaag van 
minder dan 80 centimeter. 

Deze gronden leveren nauwe-
lijks een bijdrage aan de CO2-reduc-
tie, maar door ze wel in het plan te 
betrekken, levert dat wel planolo-
gische en economische schade op, 
stellen ze. Het gaat om in totaal circa 
30.000 hectare, benadrukt Benedic-
tus. Een derde van het totale gebied. 
Provincie en waterschap willen het 
waterpeil ook op deze gronden ver-
hogen, om de zoetwatervoorziening 
van een veel groter gebied veilig te 
stellen.

Waterschapsbestuurder Jan 
van Weperen hamert er voortdu-
rend op dat het plan meer is dan 
het beperken van bodemdaling en 
CO2-uitstoot. Ook waterberging als 
gevolg van de klimaatverandering 
hoort erbij. En door de bodemda-
ling in het veenweidegebied wordt 
diepliggend grondwater uit omlig-
gende gebieden aangetrokken wat 
op termijn leidt tot verdroging en 
verzilting. Het veenweideplan is 
daarom ook nodig voor een duur-
zaam zoetwaterbeheer in een veel 
grotere regio.

‘Er komt steeds een andere argu-
mentatie bij’, constateert Benedic-
tus. ‘In 2015 ging het nog primair 
over bodemdaling. In 2018 kwam de 
CO2-uitstoot en klimaatadaptie erbij 
en nu wordt de grondwaterstudie 
als vierde argument erbij gehaald. 
Wij hebben grote bedenkingen bij 
dit laatste argument en de noodzaak 
om daarvoor de 30.000 hectare ook 
mee te nemen in de peilverhoging. 

We hebben daarom het onafhan-
kelijke kennisinstituut Deltares om 
een second opinion gevraagd. Die 
onderzoekt nu of de grondwaterstu-
die van het waterschap juist is.’

‘Bodem onderbelicht in veenweidediscussie’

Een gemiddelde peilverhoging naar -40 centimeter is voor de landbouw te kort door de bocht.  Foto: Ida Hylkema

Veenweideprogramma | Landbouw vraagt second opinion grondwaterstudie Wetterskip Fryslân

‘We hebben grote 
bedenkingen bij de 
grondwaterstudie’

De inspraaktermijn voor het con-
cept-Veenweideprogramma liep tot 
30 december, maar is met twee weken 
verlengd. Om gebruik te kunnen 
maken van deze verlenging, was wel 
een melding voor 30 december nodig. 
‘Sommige belanghebbenden hebben 
aangegeven meer tijd nodig te hebben 
om een reactie op te stellen. Het gaat 

om een veelomvattend programma en 
de coronamaatregelen beperken soms 
de mogelijkheden voor afstemming of 
raadplegen van de achterban. Daarom 
hebben provincie Fryslân en Wetterskip 
Fryslân besloten het mogelijk te maken 
om binnen 2 weken na sluiting van de 
reactietermijn nog een zienswijze in te 
dienen’, staat op de website te lezen. 

Inspraaktermijn met twee weken verlengd
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FRIESLAND - Melkveehouder Jaap 
Formsma zit namens Agrarische 
Jongeren Fryslân in het brede 
landbouwoverleg in het veenweide-
gebied. Daarnaast zit hij in de ini-
tiatiefgroep die de mogelijkheden 
verkent voor de Grote Veenpolder, 
één van de kansrijke gebieden.

INTERVIEW

Wat betekent het Veenweideprogram-
ma voor je bedrijf?
‘We hebben een melkveebedrijf van 
160 melkkoeien en circa 75 hectare 
veengrond in de Grote Veenpolder. 
Een hoger waterpeil heeft direct 
invloed op de draagkracht en de 
opbrengst van de grond. De grond 

is de basis onder ons bedrijf en als 
je die minder productief maakt, tast 
dat meteen ons verdienmodel aan.’

Hoe kijk je als jonge boer tegen het 
veenweideprogramma aan?
‘Als AJF hebben we vanaf het begin 
gehamerd op het belang van grond 
als verdienmodel. Grond onder 
water is niet alleen slecht voor de 
draagkracht en opbrengst, maar het 
tast ook het bodemleven aan. En 
daarmee gaat de biodiversiteit juist 
achteruit. ‘Zet maar onder water, 
dan is het probleem opgelost’, is 
veel te kort door de bocht.’

Welke oplossing zie je dan wel?
‘In de huidige plannen zijn bodem-
maatregelen behoorlijk onderbe-
licht. Er wordt wel veel onderzoek 

gedaan wat bodemkundig mogelijk 
is. Bijvoorbeeld klei in veen, daar 
wordt nu nog te weinig mee gedaan. 
Hier in de Grote Veenpolder zie ik 
daar wel mogelijkheden voor. Een 
peilverhoging heeft hier weinig zin, 
omdat het water dan nog steeds de 
Noordoostpolder instroomt.
‘Ik zie meer effect in het opbren-
gen van een klei- of zandlaag op 

het veen. Dat werd vroeger ook al 
gedaan.’

Is daarmee het probleem opgelost?
‘Het gaat erom dat je de oplossings-
richting kostenefficiënt maakt en 
dat er een verdienmodel onder ligt. 
Ons verdienmodel zit in de bodem; 
in andere gebieden zijn de omstan-
digheden soms anders en daarmee 

ook de oplossingsrichting. Maar de 
basis is melk en dat moet je kunnen 
blijven produceren. Als je met het 
hele veenweidegebied in een niche-
markt gaat zitten, is dat geen niche-
markt meer.’

Zie je als boer perspectief in het veen-
weidegebied?
‘Jazeker. Belangrijk is dat we zelf 
kunnen meedenken aan oplossin-
gen en dat ook doen. De gebiedsge-
richte aanpak is een prima aanpak, 
want elk gebied is weer anders. 
‘Als landbouw hebben we ook een 
verantwoordelijkheid naar het 
gebied. We zorgen voor werkge-
legenheid en het specifieke land-
schap. Als je een open veenweidege-
bied wilt houden, moet je de boeren 
houden.’

‘Alleen een hoger waterpeil is te kort door de bocht’

Als Agrarische Jongeren 
Fryslân hebben we vanaf 
het begin gehamerd op 
het belang van grond als 
verdienmodel. 

AJF-bestuurder Jaap Formsma.  Foto: Peternella’s Fotografie


