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Tijd voor een Deltaplan voor de veenweide-
gebieden in Nederland, betoogt landschaps-
architect Peter de Ruyter.
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ANTWOORDEN op de vraag van Wilma van Meteren

Langer verlof voor papa – gelijke kansen voor mama

Superhandige Noorse vaders
In Noorwegen hebben vaders tienwe-
ken pappa-permisjon. Ik zie dat zij su-
perhandig zijnmet kleine kinderen
die zich van jongs af aan heel erg aan
hun vader hechten.Wat vooral een
voordeel is: het geeft demoeders de
mogelijkheid omhogere eisen te stel-
len. Als de kleine ’s ochtends huilt,
kan de vadermet verlof niet zeggen
‘nou sterkte, ik ga naarm’nwerk’.
PaulineVos Søgne, Noorwegen

Meer natuurlijke aanwas
Verlenging van de duur van het vader-
schapsverlof is in aller belang, stellen
tweewetenschappers. Dan zullen

meer kinderen geborenworden. Voor
een evenwichtige samenstelling van
de bevolking lijkt hetmij inderdaad
gewenst. Door demassale introductie
van flexibele arbeid is de bereidheid
om een gezin te stichten drastisch af-
genomen.Met de Italiaanseminister
voor volksgezondheid pleit ik voor
een rijksbeleid, gericht op een ver-
hoogde natuurlijke aanwas van de be-
volking. Italiëmoedigt stellen aan om
voor nageslacht te zorgen.
Herman van BemmelVoorschoten

Vader verplicht met verlof
Vaderverlof zou verplicht moeten
zijn. Dit is de enigemanier om discri-
minatie tegen vrouwen op de arbeids-
markt recht te trekken. Denk aan de
nog steeds systematisch lagere lonen
in gelijke functies of het mislopen van
contracten en promoties. De gunstige
arbeidspositie vanmannen houdt de-
ze vicieuze cirkel in stand. Een van de
zwaarst wegende argumenten tégen

zijn de hoge kosten. Maar als het geld
kost om een ouder thuis voor een ba-
by te laten zorgen, én alleenmoeders
dat mogen/doen, zijn die kosten al
aanwezig: in de algemeen geaccep-
teerde en verborgen vorm van salaris
dat demoeder misloopt.
Renate Schiferli Poudenas, Frankrijk

Geen weekje Costa
Bij het stellen van de vraag of we va-
dersmeer verlofmoeten gunnen gaat
het bij mij al mis. Net als het idee dat
eenman ‘oppast’ als hij een dag thuis
is met zijn kinderen, impliceert het
dat eigenlijk de vrouw de hoofdver-
antwoordelijkheid draagt. Dat zou
achterhaaldmoeten zijn. Een besluit
om kinderen te krijgen, houdt tenslot-
te in dat tweemensen de verantwoor-
delijkheid aangaan om te zorgen voor
een kind. Toch kunnen vaders die in
deeltijd willenwerken, nog steeds op
minder begrip rekenen danmoeders.
En zijn vakantiedagen voor vaders af-

doende – alsof kindzorg vergelijkbaar
is met eenweekjeCosta. Het is een
patstelling: door dementaliteit veran-
dert dewetgeving niet, en doordat
wetgeving geen signaal afgeeft, houdt
dementaliteit stand. Dus latenwe in
hemelsnaammeer vadersmeer verlof
‘gunnen’. Misschien verandert er iets.
Esther ScherpenisseNoordwijk

Gelijke kansen
Het gelijktrekken van het zwanger-
schapsverlof voormannen en vrou-
wen is demanier om gelijke kansen op
de arbeidsmarkt te bevorderen.
Vrouwen vormen volgens de gure
marktrationaliteit voor dewerkgever
nu eenmaal een groter financieel risi-
co: de kans dat ze lang uit het arbeids-
proces zijn, is aanzienlijk. Alsmannen
voor dewerkgever hetzelfde financië-
le risico vormen omdat ook zij ver-
plicht verlofmoeten opnemen, brengt
dat gelijke behandeling dichterbij.
Jacco PrantlAmsterdam

Moeten we jonge vaders
meer verlof gunnen? De
antwoorden van lezers zijn
eensluidend: een dik ‘ja’. Om
meerdere redenen.

Latenwe vaders
in hemelsnaam
maarmeer
verlof gunnen,
dan verandert er
misschien iets

Ruilverkaveling 2.0 voor
weerbaar landschap

E en boer uit de omgeving van
Langezwaag in Friesland
verteldeme op een verjaar-
dag: “uiteindelijk zijn de
meeste boeren het geluk-

kigst met 50 tot 60 koeien”.We heb-
ben het over het veelbesproken begrip
landschapspijn: “Maar dat aantal koei-
enmoet wel financieel uitkomen, met
de huidigemelkprijs lukt dat van geen
kant, er moet geld bij”.
De laatste weken laait de discussie

over de invloed van de intensievemelk-
veehouderij op ons weidelandschap
weer op. De gevolgen zijn bekend: de
ooit zo kruidenrijke weilanden zijn
egaal groen geworden, gladgetrokken
en drooggepompt ommet grotemachi-
nes vroeg in het voorjaar de eerste sne-
de raaigras van het land te kunnen ha-
len. De grutto en de veldleeuwerik heb-
ben het nakijken. De lente wordt stil.
De pijn neemt toe.
Een gevolg datminder wordt belicht

is dat naast de biodiversiteit ook de ver-
scheidenheid aan landschapstypen ver-
dwijnt en daarmee de herkenbaarheid
en belevingswaarde. Kijkenwe naar
Friesland, ooit demooiste provincie van
Nederland, dan zienwe dat de verschil-
len tussen de zand-, veen- en kleigron-
den zijn gelijkgetrokken.Overal is spra-

ke van een drooglegging van 80 tot 100
centimeter. Dit betekent dat het sloot-
peil bijna eenmeter lager ligt dan het
weiland. Jemoet goed kijken omnog
water te kunnen zien in Friesland.
Vooral voor de ooit zo zompige veen-

gronden is die diepontwatering ten be-
hoeve van de intensievemelkveehou-
derij desastreus. Het veen oxideert door
de lage grondwaterstand en verschrom-
peltmet 1 centimeter per jaar. De natte
spons droogt op en het waterbergend
vermogen verdwijnt. En juist die natte
sponsen zullenwe in de toekomst als
gevolg van de klimaatveranderingmeer
dan ooit nodig hebben. De laaggelegen
Nederlandse veengebieden zijn van
oudsher buffergebieden voor zoet wa-
ter en in het herstel en de ontwikkeling
daarvan schuilt een oplossingsrichting
die voor boer én consument aantrekke-
lijk kan zijn.
In Frieslandwordt het veengebied

het LageMidden (It LegeMidden) ge-
noemd, een langgerekte badkuip die
zich uitstrekt van Lemmer tot Dok-
kum, ingeklemd tussen de hogere zand-
gronden van het Drents Plateau en de
opgeslibde klei aan deWaddenkust.

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering stijgt de
zeespiegel en zullen de extremen in het
weer toenemen; drogere zomersmet
clusterbuien die zorgen voor pieken in
dewaterafvoer, en nattere winters.
Door de stijging van de zeespiegel
wordt de afvoer op het buitenwater

Een robuust
watersysteem is
een collectief en
publiek belang.
Daarmag
belastinggeld
tegenover staan.

voor dewaterschappen steeds lastiger
en kostbaarder. Een oplossing ligt in
het herstellen van de buffercapaciteit
van het veen om zoet water te kunnen
opslaan in tijden van extreme regen en
zo een buffer temaken voor drogere pe-
rioden.
Niet alleen de natuur en het land-

schap zijn hierbij gebaat, ook boeren
hebben zo een keuze omhun
bedrijfsvoering aan te passen aan een
omgeving die kansen biedt voor het
type landbouwwaar ze zich het
prettigst bij voelen. En die keuze-
vrijheid voor de boer is essentieel om

uit de huidige impasse te komen.
Praat jemet drie boeren die naast el-

kaar aan deweg een bedrijf hebben, dan
is de kans groot dat ze alle drie een an-
dere kijk op de toekomst hebben. De
éénwil produceren voor dewereld-
markt, doorgroeien naar 200 koeien
met het slootpeil liefst nogwat lager.
De ander heeft geen opvolger, wil zijn
land dolgraag verkopen en de derdewil
omschakelen naar natuurinclusieve
landbouwwaarbij een slootpeil dat
meebeweegtmet de seizoenen dewei-
devogels juist enorm helpt, maar kan
die overgang niet financieren.

2
Peter de Ruyter
landschapsarchitect en auteur van
‘Vloeiend landschap, over de toekomst
van het Friese landschap’
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Een zetel? Begin
Partij Eigenbelang

LEX OOMKES

lezers@trouw.nl
Postbus 859, 1000 AW Amsterdam

W
eet u nog ergens een achtergestelde
groep in de samenleving? Aarzel niet
langer en begin een nieuwe politieke
partij. Gegarandeerd dat u in ieder geval
aandacht krijgt en, als de groepmaar

groot genoeg is en het door u aan de kaak gestelde leed
ook daadwerkelijk wordt gevoeld, dat u een zeteltje bin-
nen kunt halen. Uiteraard roept u bij de lancering van
de partij dat u verwachtminstens drie zetels te halen,
maar u zou uw handen al dichtknijpen als het bij eentje
bleef. Hoeveel zetels u haalt is ook onbelangrijk, u
krijgt het grootst denkbare platform om het al dan niet
vermeende onrecht uw achtergestelde groep aange-
daan, luid en duidelijk aan de kaak te stellen. Plus aan-
dacht bij een talkshow en uiteraard bij de krant van
Wakker Nederland.
‘Doelgroepenpolitiek’ zou dit kunnen heten. Je defi-

nieert heel secuur de groepwaarvoor jij zegt te willen
staan en je ent daar een aantal programmapunten op.
Veelmeer is niet nodig. Het is politiekemarketing in
zijn zuiverste vorm: elk aanbod schept een vraag.
Succesvolste actuele voorbeeld van doelgroepenpoli-

tiek is 50Plus. De partij van Jan Nagel en de ontevreden
ouderen. Een voorbeeld waar het absoluut niet lukken
wil: de ondernemerspartij van oud-PVV-Kamerlid en
Antillen-basher Hero Brinkman en voormalig bankier
Dirk Scheringa. Kennelijk is het probleem van onderne-
mers te groot en te breed ommet een kortmaar krach-
tig partijprogramma aan te pakken.
Of zou het kunnen zijn dat ondernemers sóms op

hun ondernemerschapwillenworden aangesproken en
op anderemomenten opweer iets heel anders?Als va-
der, moeder of bewoner van een buurt. Het probleem
van doelgroepenpolitiek is de beperkte scope van de
partij. Natuurlijk, doelgroepenpolitiek zit in elke partij.
Ook ooit bij katholieken, de kleyne luyden vanAbra-
hamKuyper en de arbeiders van Pieter Jelles Troelstra.

We noemden ze destijds nog emancipatiepartijen. Het
programmawas echter heel wat breder dan demateriële
zorgen van de te bedienen achterban. Bovendienwerk-
ten de elites samen aanwat zij definieerden als het alge-
meen belang.
Kom daar nog eens om. In deze tijd betekent doel-

groepenpolitiek dat je kunt voorstellen deAOW-leef-
tijd, nog voor de piek in de vergrijzing daar is, weer naar
65 jaar terug te brengen. Dat er nu al 35miljard euro
naar het basisinkomen voor ouderen gaat, en dat daar-
voor inmiddels al 11miljard euro aan belastinggeld ge-
bruikt wordt, is niet relevant.
Het eigen risico in de zorgverzekering kan ook afge-

schaft worden. Vooral ouderen souperen het eigen risico
op, dus een verlaging betekent voor hen onmiddellijk
meer vrij besteedbaar inkomen. Jongeren komen vaak
niet eens toe aan een volledige besteding van het eigen
risico. Kosten van het afschaffen van het eigen risico:
ruim 3,5miljard euro. Dat vind je wel door de premie
voor de zorgverzekering te verhogen, danwel de belas-
tingen. Jongeren betalen voor ouderen.
Dat is nu doelgroepenpolitiek in het tweede decenni-

um van de 21ste eeuw.Met emancipatie heeft het niets
uit te staan,met belangenbehartiging des temeer. Daar
haddenwe tot voor kort belangenorganisaties voor, die
de politiek bewerkten. De politiekwoog die belangen
vervolgens allemaal tegen elkaar af en hakte een knoop
door.Maar zowerkt het nietmeer. Het eigen gelijk en
het eigen belang zijn tegenwoordig te absoluut omnog
te kunnen bedenken dat er wellicht andere belangen
zijn. Duswees er snel bij met uwmarktonderzoek. U
heeft tot 19 december de tijd u te registreren bij de Kies-
raad. Er zijn nogwat zeteltjes te vergeven.

LEZERSREACTIES

Eerlijk verdelen
Ik voelmij beledigd alsminister Schip-
pers het afschaffen van het eigen risico
in de zorg vergelijktmet een gratis ijsje.
Ik ben borstkanker- en psychiatrisch
patiënt. Ik ben die 385 euro jaarlijks
kwijt. Het eerlijke verhaal van demi-
nister is dat de premie bij afschaffing
met 284 euro omhoog gaat. Danwor-
den de lasten dus over alle schouders
verdeeld en niet alleen over de zwakke.
Zoals u ziet ga ik er dan jaarlijks 101 eu-
ro op vooruit. En vele chronisch zieken
metmij. U begrijpt, ik stem geenVVD.
Atie Jongejan Zuidland

Geen ijdeltuiterij
Als FrankHendriks denkt dat het ijdel-
tuiterij is om rond te bazuinen datmen
zich heeft uitgeschreven uit het donor-
register (Lezersreacties, 20 september),
danmist hij toch de essentie. Volgens
mij schrijvenmensen zich uit omdat ze
ermoeitemee hebben dat de overheid
doet alsof hun lichaam eigendom is van
de staat. Door ‘ja’ om te zetten in ‘nee’
en dat (via socialemedia) naar buiten te
brengen, latenmensen een protest ho-
ren tegen een overheid die, naarmijn
idee, in deze kwestiemet het nodige

wantrouwenmoet worden bekeken.
Marjan BuningaNootdorp

Eroderende vrijheid
HadAkkerman (Trouw, 19 september)
maar gelijkmet zijn stelling dat het in
onze cultuur voldoet om burgers te vra-
gen zich aan dewet te houden,meer
niet, omdat alleen daden strafbaar zijn,
niet gedachten. Is het niet juist de ge-
dachtenpolitie van de cultuur van de
binnenkomers die dat ondergraaft? Die
maakt dat veelmensen, ook al vertrou-
wen ze op de rechtspraak, zich er niet
meer op durven verlaten. Er zijn genoeg
Nederlandse cartoonisten die zeggen
dat ze, wat de islam betreft, nietmeer
voluit durven. Schippers probeert iets
te doen aan de erosie van onze vrijheid,
ons gevoel van vrijheid. Hoe bot ze het
ook zegt, ze signaleert. Aan verboden
moet je niet beginnen,maarmet
nieuwkomers onzewaarden doorne-
men, lijktme niet verkeerd.
GerKraaijAmsterdam

Glazen koets
Prachtig artikel over de geschiedenis en
bouw van de glazen koets (Trouw,
19 september). Nu restauratie van de

gouden koets 1,2miljoen euromoet
kosten en de glazen koets de komende
jaren dienst doet op Prinsjesdag, zou ik
zeggen: voor dat geld kunnen noodza-
kelijker bestedingen in dit landworden
gevonden. Ergo: de gouden koets naar
het rijtuigenmuseum. Per slot van reke-
ning heeft de glazen koets ook nog
eens de oudste rechten.
Cees Hofstra Franeker

Toeters en bellen
Sindsmei heeft Trouw een nieuwe
vormgeving. Alle vernieuwing is even
wennen, en dat is prima.Waar ik echter
niet aan kanwennen zijn al die vetge-
drukte en anderszins uitgelichte woor-
den in koppen, intro’s en kaders diemij
elke ochtend onrustigmaken. Deze
grafische signalen zijn ongetwijfeld be-
doeld als hulpmiddel voor de lezer en
om de krant te verlevendigen,maar ik
lees Trouw voor de inhoud, niet voor de
toeters en bellen. Al die drukte ver-
stoortmijn leesgenot en komt opmij
nogal belerend en opdringerig over. Als-
of de krant tegenmij zegt: Dáármoet je
kijken! Een kwaliteitskrant heeft dit
niet nodig.
Dennis KahnAmsterdam

Het is logisch dat die financiering niet al-
leen op het bordje van de boer ligt als je
het koppelt aan toekomstbestendig wa-
terbeheer. Een robuustwatersysteemdat
zorgvuldig omgaatmet zoetwater is een
collectief enpubliek belang, daarmagbe-
lastinggeld tegenover staan. En alswenu
niets doen zijn we in de toekomst onze
zo kenmerkende, ecologisch en cultuur-
historisch waardevolle veenweidegebie-
den voorgoed kwijt. In Friesland is op
een termijn van 50 tot 100 jaar het veen
verbrand en blijft alleen nog zand met
wat droogvallende natuurgebieden over.
Werk aan de winkel dus.

Het is tijd voor een Deltaplan voor de
Veenweidegebieden inNederland,waar-
in deltaprogramma, waterschappen en
provincies participeren in de vorm van
een gebiedsfonds. Met name de water-
schappen en provincies moeten de
schroomvan zich afgooien, de regie pak-
ken en het voortouw nemen als land-
schapscheppende overheidslaag.

Ruilverkaveling
Maar hoe krijgenwe de juiste boeren op
de juiste plaats? Het is interessant om
te kijken of het instrument van de ruil-
verkaveling kanworden afgestoft en op

een nieuwewijze kanworden ingezet.
Was de ruilverkaveling na deTweede
Wereldoorlog gericht op grootschalige
voedselproductie (‘nooitmeer hon-
ger’), een ruilverkaveling 2.0 dient ge-
richt te zijn op eenweerbaar en gezond
landschap (‘nooitmeer pijn’). Een land-
schapwaarin toekomstbestendig water-
beheer, bedrijfsmatige keuzevrijheid,
biodiversiteit en het versterken van de
landschappelijke belevingswaarde sa-
men gaan. Een landschapmet een nieu-
we balans tussenmelk enwater. Boeren
kunnen in dat landschap hun eigen plek
vinden, ook die boermet een bedrijf
van 50 tot 60 koeien.
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Het is politieke
marketing in zijn
zuiverste vorm:
elk aanbod schept
een vraag


