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tuurorganisaties hebben zelf ook 
onderschreven dat het van groot 
belang is om boeren het polder-
gebied te laten beheren. Als er 
niets gebeurt, verruigt het gebied 
en verdwijnen veel dier- en plan-
tensoorten die er nu zijn.”
De Raad van State stelde veel 
vragen over het natuurbeheer-
plan. Mogelijk moet de provincie 
nog aanvullend natuuronderzoek 
doen naar het effect van het be-
weiden en bemesten van de Ei-
landspolder.
De kans dat de RvS de provincie 
gaat dwingen vele dammen te 
verwijderen, lijkt niet groot, want 
alle dammen en bruggen zijn 
sinds 2009 vergund. Het rechtsor-
gaan doet binnen enkele weken 
uitspraak over het beheerplan.

nen boeren met de steeds groter 
wordende trekkers en landbouw-
machines het gebied in. Op die 
manier wordt de polder intensie-
ver gebruikt en bemest. Dat is in 
strijd met de aanwijzing van de 
Eilandspolder als natuurgebied.”
Harm Niesen van Faunabescher-
ming onderstreept het verhaal 
van Mastbergen. „Vroeger wa-
ren de trekkers veel kleiner. 
Bovendien waren de eilandjes 
in de polder alleen per boot be-
reikbaar. Juist omdat de boeren 
de weidegebieden niet intensief 
konden beheren, is er zo’n rijke 
en gevarieerde natuur ontstaan. 
Door met grote trekkers door het 
gebied te rijden, gaat die natuur 
achteruit.”
Een woordvoerster van provin-
cie Noord-Holland stelt dat het 
wel meevalt met de aantasting 
van de natuurwaarden. „De na-

gen mogen rijden. „Boeren in de 
Eilandspolder worden al zo aan 
banden gelegd”, zegt Barendregt. 
„Iedereen houdt zich netjes aan 
de regels. Het is geen optie om 
met vee te varen.” 
De natuurorganisaties vroegen 
onlangs aan de RvS om provincie 
Noord-Holland te dwingen een 
twintigtal bruggen en dammen 
in en rond de Eilandspolder weg 
te halen of het gebruik ervan te 
beperken. Zij willen in elk geval 
een intensief natuuronderzoek 
naar de effecten van de bruggen 
en dammen.
Deze zijn volgens Ruud Mastber-
gen van Stichting Open Polders in 
2007 in moordtempo aangelegd 
om vlak bij Grootschermer nieu-
we veestallen te kunnen bouwen. 
„Die stallen zijn nooit gebouwd, 
maar de dammen liggen er nog 
altijd. Door de dammen kun-

Eilandspolder - „De tijd 
mag in alle maatschappelijke 
ontwikkelingen doordraaien, 
maar het lijkt wel of men in 
de Eilandspolder terug wil 
naar 1900.” 

Dat stelt Marianne Barendregt, 
voorzitter van LTO Noord Land 
van Leeghwater, in een reactie op 
de rechtszaak van natuurorgani-
saties tegen het beheerplan voor 
de Eilandspolder.
Barendregt is verbaasd over de 
rechtszaak van Stichting Open 
Polders en Faunabescherming 
tegen het beheerplan. De twee 
organisaties vinden dat veehou-
ders in de Eilandspolder net als 
vroeger met bootjes naar hun 
door sloten omringde weilanden 
moeten en niet meer met ‘zware 
trekkers’ over dammen en brug-

Natuur: geen bruggen en dammen in Eilandspolder
‘Het lijkt wel of men terug wil naar 1900’

Foto: Dick Breddels

Loonbedrijf Van Vliet uit 
Akersloot (NH) rijdt met de sleep-
slang mest uit op een perceel van 
Peter van Warmerdam uit As-
sendelft. Volgens Renate van Vliet 
van het loonbedrijf wordt her en 
der wel mest uitgereden, maar 
stellen de meeste boeren het be-
mesten uit. „We hebben een hele 
lange lijst van mensen die graag 
aan de gang willen, maar daar 
vanwege de natte omstandig-
heden nog even mee wachten. 
Het is niet goed voor het land 
en de mest wordt met nat weer 
slecht benut. We rijden vooral bij 
klanten die vol zitten en wat mest 
kwijt willen.” Van Vliet heeft twee 
sets bemesters. „We rijden nu 
met een Bomechmachine, een 
lichte machine met een lichte 
trekker ervoor, van niet meer dan 
9 ton. De trekker beschikt over 
een bandendrukwisselsysteem en 
kan op een lage bandenspanning 
rijden”, aldus de loonwerker.

Mest uitrijden 

Zegveld - Kun je boer blij-
ven bij een hoog grondwa-
terpeil? Wat heeft dat voor 
gevolgen voor de economie 
van een melkveebedrijf en 
wat doet het met de uitstoot 
van broeikasgassen?

Met deze vragen gaan onderzoe-
kers de komende drie jaar aan de 
slag op de Hoogwaterboerderij 
van KTC Zegveld. Dat is de prak-
tijklocatie voor het programma 
‘Boeren bij Hoog Water’ van het 
Veenweiden Innovatiecentrum 
(VIC). Het onderzoek in Zegveld 
is een verkenning naar een nieuw 
economisch haalbaar bedrijfs-
model met melkvee, met zo laag 
mogelijke broeikasemissies en 
minimaal gebruik van kunstmest 
en krachtvoer. Ook de reductie 
van stikstofemissies en het verbe-
teren van waterkwaliteit zijn on-
derdeel van dit bedrijfssysteem.

De Hoogwaterboerderij is in be-
heer van KTC Zegveld, het on-
derzoek voor ‘Boeren op Hoog 
Water’ wordt uitgevoerd door 
Wageningen UR, Louis Bolk In-
stituut en PPP-Agro Advies. De 
grondwaterstand wordt op 20 
centimeter beneden maaiveld ge-
zet, omdat deze stand volgens de 
huidige inzichten voor een mini-
male uitstoot van emissies uit de 
veenbodem zorgt. Of dat ook voor 
het westelijke veenweidegebied 
geldt en in een rendabel bedrijfs-
systeem past, weten we niet, zegt 
Wim Honkoop van PPP-Agro Ad-
vies. „Dat willen we ontdekken, 
uittesten en laten zien, door in de 
praktijk aan de slag te gaan.”
Het verhogen van het grondwa-
terpeil raakt aan veel facetten 
van het melkveebedrijfssysteem. 
Elk onderzoek op de Hoogwa-
terboerderij wordt dan ook aan 
de praktijk van het boerenbedrijf 
getoetst. Belangrijke onderzoeks-
vragen zijn: wat doet een hoog 

grondwaterpeil met de broeikas-
gasemissie en wat betekent het 
voor de economie van het melk-
veebedrijf?, zegt Honkoop. „Het 
opzetten van het grondwaterpeil 
heeft direct effect op thema’s als 

draagkracht, graskwaliteit, stik-
stof leverend vermogen van de 
bodem en waterkwaliteit.” 
Zo zijn grasproductie, graskwali-
teit en grasopname belangrijk om 
te weten of optimaal melk produ-
ceren uit vers gras of graskuil mo-
gelijk is, vervolgt hij. Honkoop: 
„En wat is het verschil tussen het 
reguliere en het hoogwatersy-
steem? Naast deze landprestaties 

zijn de melk- en vleesproductie 
van de koeien van belang, en hun 
gezondheid, bijvoorbeeld het ge-
vaar van leverbot. Op basis van 
de dier- en landprestaties in het 
systeem bepalen we het effect 
van hoog water op de economi-
sche prestaties.”
Om op de Hoogwaterboerderij te 
verkennen wat werkt, worden be-
drijfssystemen getest. Er worden 
Holstein-koeien gehouden bij een 
hoog en laag waterpeil en Jerseys 
en vanaf eind 2020 ook Blaarkop-
pen bij een hoog waterpeil. Ras-
vergelijking biedt inzicht in wel-
ke type koe het meest rendeert bij 
een hoog waterpeil en wat bij de 
Holsteins het effect van waterpeil 
is op technische en economische 
prestaties, aldus Honkoop. 
De start van Boeren bij Hoog Wa-
ter en de opening van de Hoog-
waterboerderij in Zegveld zijn 
donderdag 11 juni.

Hoogwaterboerderij op KTC Zegveld
Onderzoek naar blijvende rol voor landbouw onder natte omstandigheden
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Een vraag is: 
hoe kun je blijven 
boeren bij een hoog 
grondwaterpeil?

Noord-Holland

Stikstofruimte
Provincie Noord-Holland start 
eind maart regiogewijs met ge-
sprekken met belanghebbenden 
over het verminderen van stik-
stofneerslag op de natuur. Als een 
van de eerste regio’s staat Zuid-
Kennemerland gepland. In deze 
regio is de noodzaak groot om 
snel te beginnen met het vrijma-
ken van stikstofruimte voor on-
der andere woningbouw. Andere 
gebieden met stikstofgevoelige 
natuur volgen kort daarna. Deze 
gebieden zijn de Oostelijke Vecht-
plassen, het Naardermeer en het 
overige duingebied. De provincie 
heeft de bronnen van stikstof in-
middels in kaart gebracht.

Utrecht

Kavelruil
Provincie Utrecht wil in het ka-
velruilproces Kamerik-Harmelen 
meer nadruk leggen op het te-
gengaan van bodemdaling in het 
veenweidegebied, om de CO2-
emissie te reduceren. Dat moet 
gebeuren met hogere grondwa-
terstanden. Het besluit betekent 
dat de provincie met grondeige-
naren in gesprek kan gaan over 
aanpassing van het agrarisch 
grondgebruik in combinatie met 
hoge grondwaterstanden. De pro-
vincie kan hiervoor grondinstru-
menten inzetten om de klimaat-
doelen te bereiken. Utrecht wil 
in de ruil in totaal 83 hectare in-
brengen voor eventuele verkoop.

Noord-Holland

Bossenstrategie
Provincie Noord-Holland werkt 
aan een bossenstrategie, maar is 
van nature geen bosrijke provin-
cie. Naast de duinen in het Wes-
ten kenmerkt het landschap zich 
door open weidevogelgebieden. 
Daarom moet goed worden geke-
ken waar bomen kunnen worden 
geplant, aldus de provincie. In 
het geval van herstelmaatregelen 
voor Natura 2000-gebieden voor 
onder andere het verwijderen 
van te veel stikstof blijft bomen-
kap noodzakelijk om de biodiver-
siteit te bevorderen. Bomenkap 
bij provinciale projecten wordt 
wel beperkt.

Ridderkerk

Schouw
Waterschap Hollandse Delta 
(WSHD) stelt de schouw voor 
het gewoon onderhoud uit tot 23 
maart, vanwege de grote hoeveel-
heid neerslag. Het waterschap 
controleert of onderhoudsplich-
tigen, zoals boeren en gemeen-
ten, voldoende waterplanten 
en zwerfvuil uit de sloten heb-
ben verwijderd. Het waterschap 
kreeg signalen dat het onderhoud 
niet goed kon worden uitgevoerd 
vanwege de grote hoeveelheid 
neerslag en het uitblijven van 
echte vorst. Dan is het moeilijk 
om via het land de sloten te maai-
en, want voertuigen zakken dan 
weg, aldus WSHD. 
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