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Provincie: maak 40.000
hectare veenweide natter
ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN Door 40.000 hectare
grond natter te maken, willen pro-
vincie en Wetterskip Fryslân de
problemen in het veenweidege-
bied aanpakken.

Bodemdrainage en ’s zomers hogere
waterpeilen moeten leiden tot min-
der CO2-uitstoot, minder bodemda-
ling, een ander evenwicht tussen
landbouw en natuur en een vitaal
platteland.

Dat vergt een investering van 50
miljoen euro, een bedrag dat vol-
gens gedeputeerde Sietske Poepjes
op realistische wijze te besteden
valt. De provincie en Wetterskip
Fryslân nemen elk een kwart voor
hun rekening: jaarlijks leggen ze ie-
der 1,25 miljoen euro opzij, als de po-
litiek ermee instemt. Inspelend op
landelijke ambities vragen ze het
rijk de andere helft neer te leggen.

Een waterpeil van niet lager dan
90 centimeter onder het maaiveld
blijft het uitgangspunt in het 73.000
hectare grote veenweidegebied.
Maar in 40.000 hectare gaat de lat
omhoog, als boeren meedoen. Hoe-
veel is nog niet duidelijk.

Poepjes wil een extra peilverho-
ging in vier tot zes ,,kansrijke’’ gebie-
den met een dikke veenlaag en dicht
bij natuurgebieden. Samen zijn ze
ongeveer 10.000 hectare groot.

Het gaat in elk geval om Alde-
boarn/De Deelen, de Lege Wâlden
(oostkant Snitser Mar), de Grote
Veenpolder (bij de Rottige Meente)
en de Hege Warren (bezuiden de Al-
de Feanen). Ook kan er grondruil of
-compensatie komen, bijvoorbeeld
voor boeren met extra nat land.

De plannen zijn nog niet uitge-
werkt, het gaat om grote lijnen. Ook
financieel staat niets vast. Voor 2020
moet er een uitvoeringsprogramma
liggen. Eerst komt er nog een kos-

ten- en batenanalyse. Die moet de
effecten in beeld brengen op land-
bouw, broeikasgasemissie, waterbe-
heer, funderingen van woningen,
wegen, natuur, landschap en arche-
ologie.

De komende tijd is nodig voor ex-
perimenten en onderzoek, zegt
veenweideprogrammamanager Syt-
se Kroes van de provincie en het wa-
terschap. ,,Gjin koartsichtige maat-
regels. Der is in langere oanrin ne-
dich om ferstannige dingen te
dwaan.’’

Maatregelen zullen nooit zonder
overleg met boeren worden geno-
men, zegt Poepjes. ,,It is op frijwillige
basis. Wol in boer neat, dan gebeurt

der neat.’’ Ze noemt het plan een
versnelling ten opzichte van de hui-
dige aanpak, die in 2015 is ingezet. Ze
spreekt van ‘eindelijk boter bij de
vis’ en ‘geen doekje voor het bloe-
den’.

D66-statenlid Sietze Schukking,
ziet dat anders. ,,Wat wolle jo mei 2,5
of miskien 5 miljoen yn’t jier? Men
hâldt fêst oan de tradisjonele lânbou
en it wetterpeil bliuwt 90 sentime-
ter. Hjir sjitte wy neat mei op.’’ Zes
oppositiepartijen, waaronder D66,
hebben zelf onlangs een verstrek-
kender plan gepresenteerd.

Juridisch is Wetterskip Fryslân
aansprakelijk voor onevenredige
schade voor grondeigenaren door
verandering van het waterpeil. Maar
volgens Poepjes zullen die kosten in
dit geval gedeeld worden door pro-
vincie en waterschap. Over de om-
vang van eventuele schade is nog
niets bekend.
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Aanpak vergt een
investering van
50 miljoen euro


