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Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân 
organiseren drie informatiebijeenkom-
sten over het Uitvoeringsprogramma 
Feangreidefisy. Hier vertellen ze waarom 
de visie er is en wat het Uitvoerings-
programma inhoudt. Ook willen ze van 
gedachten wisselen over mogelijke 
oplossingen voor knelpunten en het 
benutten van kansen. 
LTO Noord roept leden op om een bij-

eenkomst bij te wonen, omdat de 
maatregelen vergaande gevolgen kunnen 
hebben voor agrariërs in het gebied.
De bijeenkomsten zijn op 29 maart in het 
Van der Valk Hotel in Sneek, op 30 maart 
in Stania State in Oentsjerk en op 6 april 
in het restaurant van het Abe Lenstra Sta-
dion in Heerenveen. Inloop vanaf 19.30 
uur, start programma 20 uur. Aanmelden 
kan via f.kooistra@fryslan.nl.

Informatiebijeenkomsten

Het Friese veenweidegebied is al 
jaren onderwerp van rapporten. 
Doordat de veenlaag langzaam 
verdwijnt, daalt het maaiveld, met 
gevolgen voor landbouw, funderin-
gen, wegen, natuur en landschap 
en de kosten van het waterbeheer. 

AchTERGRonD

Om dat tij te keren stelden Pro-
vinciale Staten begin vorig jaar de 
Friese Veenweidevisie vast. De visie 
onderscheidt verschillende gebie-
den: veenweiden waar de veenlaag 
erg dun is of al is verdwenen, gebie-
den met een dik veenpakket (dikker 
dan 80 centimeter) en negen ‘kans-
rijke gebieden’, waar ‘veel opgaven 
en kansen’ liggen, zoals weidevogel-
beheer en natuur. 

In de visie zijn voor de gebieden 
met dik veen maatregelen genoemd 
die het verdwijnen van de veenlaag 
kunnen vertragen. Want helemaal 
stoppen van de teruggang is niet 
mogelijk, zo stelden de Statenleden. 
Dat zou een te grote impact hebben 
op met name de landbouw in het 
gebied en in strijd zijn met het uit-
gangspunt dat er perspectief voor 
de landbouw moet blijven. 

In het uitvoeringsprogramma 
wordt uitgewerkt welke maatrege-
len hoe en wanneer zullen worden 

uitgevoerd. Het is een gezamenlijk 
programma van provincie Fryslân 
en Wetterskip Fryslân, omdat het 
waterschap veel maatregelen gaat 
uitvoeren en moet implementeren 
in het eigen beleid. 

Gedeputeerde Sietske Poepjes 

en dagelijks bestuurslid Jan van 
Weperen van Wetterskip Fryslân 
hebben het veenweidegebied in hun 
portefeuille. Ze trekken samen op 
om de plannen in de regio bekend 
te maken (zie kader) en ze met de 
streek uit te voeren. Dat laatste is 
erg belangrijk, stellen ze. 

‘We hebben de kennis en mede-
werking van het veld nodig om de 
Veenweidevisie in praktijk te bren-
gen. Daarvoor hebben we 12 miljoen 
euro beschikbaar’, zegt Poepjes. 
Het gaat nu om concrete stappen. 
‘De discussie over wat we met het 
veenweidegebied willen is definitief 
gevoerd in Provinciale Staten.’

Een belangrijke ingreep in het 
gebied is het verhogen van het 
waterpeil. ‘Vertrekpunt is 90 centi-
meter drooglegging voor alle veen-

gebieden en een zomerpeil van 60 
centimeter in gebieden met dik veen 
met een kleidek’, zegt Van Weperen. 

Om de gevolgen van de peilver-
hoging op te kunnen vangen wor-
den dit jaar proeven gedaan met 
onderwaterdrainage. Met deze vorm 
van drainage zijn in het westelijk 
veenweidegebied al goede ervarin-
gen opgedaan. 

‘We willen graag onze eigen 
proeven doen, omdat dat de enige 
manier is om erachter te komen hoe 

het in een gebied zelf werkt. Niet 
alleen voor de draagkracht van de 
grond, maar ook om droogtescha-
de op te kunnen vangen’, legt van 
Weperen uit. ‘Er is wel belangstel-
ling om aan de proeven mee te doen, 
vooral in combinatie met de aan-
pak van muizenschade of weide- 
vogelbeheer.’

Kerende grondbewerKing
Een ander punt van aandacht is 

de maisteelt; of concreter: de keren-
de grondbewerking. Hierdoor komt 
de grond in aanraking met lucht 
en dat versnelt de veenoxidatie. 
De afgelopen jaren zijn al proeven 
gedaan met maisteelt zonder deze 
kerende grondbewerking, bijvoor-
beeld door te zaaien in gefreesde 
stroken. Deze ervaringen worden 
meegenomen in de verdere uitvoe-
ring van het programma. 

‘We willen niet praten in gebo-
den en verboden’, stelt Poepjes. 
‘Maar we weten dat kerende grond-
bewerking een bedreiging vormt 
voor de veenbodem. Daarvoor moet 
een oplossing worden gevonden.’

De uitvoering van de Veenwei-
devisie gaat weliswaar dit jaar van 
start met praktijkproeven in met 
name de kansrijke gebieden, maar 
de exacte uitvoering staat nog niet 
vast. Wetterskip Fryslân moet de 
visie verwerken in haar waterge-
biedsplannen. 

‘Als Wetterskip Fryslân zijn we 
blij met de Veenweidevisie, want 
het schept duidelijkheid’, zegt Van 
Weperen. ‘Maar er ligt voor ons wel 
een grote uitdaging. Bijvoorbeeld 
als het gaat om het streven van het 
waterschap naar minder peilvakken 
tegenover het maatwerk waar de 
Veenweidevisie de nadruk op legt.’

Alles hoeft ook niet meteen 
klaar, nuanceert Poepjes. ‘Voordat 
alle maatregelen zijn uitgevoerd, 
zijn we wel tien jaar verder.’

Fries veenweidegebied op de schop

De toekomst van het Friese veenweidegebied is al jaren onderwerp van discussie.

‘We hebben kennis 
en medewerking uit 
het veld nodig’

De contouren liggen vast, nu komt het aan op de con-

crete invulling. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân 

gaan aan de slag met de uitvoering van de Veenweide- 

visie (Feangreidefisy), die begin vorig jaar door Provin-

ciale Staten is vastgesteld. Daarbij rekenen ze ook sterk 

op inbreng vanuit de praktijk. De gevolgen voor de agra-

rische sector liegen er niet om. Daarom roept LTo noord 

leden op om naar de informatiebijeenkomsten te komen, 

die vanaf volgende week worden georganiseerd.
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Melkveehouder Theo Holtrop uit 
Echtenerbrug is als boerenbestuur-
der al jarenlang betrokken bij de 
veenweidediscussie.

InTERVIEW

Wat vindt u van de visie?
‘Als landbouw zijn we niet blij met 
de visie. We erkennen het dilemma 
van de landbouw versus de verzak-
kingen. Bij de behandeling in Pro-
vinciale Staten vorig jaar lag er een 
plan waar ook LTO Noord achter 
stond, maar dat is door de politiek 
van tafel geveegd. We zijn als sec-
tor zwaar teleurgesteld; de politiek 
heeft een loopje met ons genomen. 
Maar het is een politiek besluit, dus 
we zullen het ermee moeten doen.’

Wat vindt u van de uitwerking?
‘Er is geen oplossing voor bodem-
daling, dat wordt in de visie ook 
onderschreven. In mijn ogen ver-
traag je de bodemdaling met een 
peilverhoging maar heel weinig, 
vooral in ons gebied waar het veen-
pakket nog maar dun is. Dan kun 
je de maatregelen net zo goed ach-
terwege laten, want de kosten zijn 
hoog en de impact op agrarische 
bedrijven groot. 
‘Over andere gebieden doe ik geen 
uitspraken, maar volgens mij is 
geen boer gelukkig met deze gang 
van zaken.’ 

U heeft meegedraaid in de pilot hoger 
zomerpeil. Wat waren de ervaringen?
‘De gewasopbrengsten waren bijna 
een kwart lager en we hadden last 

van een slechtere draagkracht van 
de grond. Daarnaast krijg je volgens 
mij meer uitspoeling van nutriënten 
als je het waterpeil omhoog brengt. 
En door de slechtere draagkracht 
wordt weidegang lastiger.’

hoe denkt u over onderwaterdrainage 
en natte teelten als oplossing?
‘Ik zie geen heil in onderwaterdrai-

nage. Je kunt Friesland niet verge-
lijken met het westelijk veenweide-
gebied, daar zijn deskundigen ook 
heel duidelijk in. 
‘Wat betreft de natte teelten: wij 
moeten wel een inkomen verdie-
nen. Veel bedrijven zijn behoorlijk 
gefinancierd en zien de waarde van 
hun onderpand – de grond – dalen 
als het peil omhoog gaat. Dat is de 

grootste zorg en dat zal ook de bank 
niet leuk vinden. 
‘En het veen blijft oxideren, wat je 
ook doet.’

Wat kan de landbouw nog inbrengen?
‘De politiek heeft besloten, maar 
als boer moet je op je tellen pas-
sen. Daarom is het zeker nuttig om 
naar de informatiebijeenkomsten 
te gaan. En de uitwerking komt ook 
weer terug in de watergebiedsplan-
nen van het waterschap, dus die 
moet je ook in de gaten houden. 
‘Als het waterschap iedereen maat-
werk wil geven, zijn veel peilvlakken 
en stuwen nodig. Maar het water-
schap wil juist vanwege de kosten 
naar minder peilvakken. Dat strookt 
niet met elkaar. Ik ben benieuwd 
hoe ze dat gaan oplossen.’

‘De grootste zorg is de waardedaling van de grond’

Als landbouw zijn we niet 
blij met de visie. Maar het 
is een politiek besluit, dus 
we zullen het ermee moeten 
doen.

Melkveehouder Theo Holtrop


