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NATUUR OM DE HOEK

Peter Dijkgraaf

Vorig jaar had Fien Verbij nog
één broedend gruttopaar op
de eigen weilanden aan het

Rietveldsepad in Alphen. Toch
blijft zij zich onverminderd en on-
vermoeibaar inzetten voor de be-
scherming van de weidevogels, die
het zo verschrikkelijk moeilijk
hebben in ons land. Fien is lid van
de werkgroep Boerenlandvogels en
dat is een onderdeel van de vereni-
ging Agrarisch Natuur- en Land-
schapsbeheer Rijn & Gouwe 
Wiericke, die het hele gebied tus-
sen A12 en N11 bestrijkt, maar ook
actief is in Nieuwkoop en Aarlan-
derveen.
,,We zoeken wel wat meer publici-
teit, maar ik hoef zelf niet zo nodig
op de voorgrond”, zegt de Al-
phense, die helemaal in haar ele-
ment is als zij met een boer het
weiland in kan en wat aanwijzin-
gen kan geven. ,,Met ‘je moet’ be-
reik je weinig bij de agrariërs, maar
ik vraag dan heel vriendelijk of ze
een gedeelte van het land wat later
willen maaien in verband met de
weidevogels en of ze niet een
hoekje van het land plasdras
kunnen zetten, want dat werkt
beslist”, legt Fien (56) uit.

Het lijkt of de weidevogels
steeds meer vijanden krij-
gen. ,,Wij hebben nu ook
een camera geplaatst achter
op ons land en kijken thuis
wat er zoal in de nacht rond-
sluipt. Dan zie je ratten zwem-
men, hermelijnen lopen, veel
ganzen ook, dat laatste vindt mijn
man niet zo leuk.”
De binnengekomen echtgenoot
Aad: ,,En die vervelende ooievaars
zijn ook goed te zien. Die pakken
ook heel wat jonge weidevogels.”
De koeien hebben ze bij de familie
Verbij van de hand gedaan, maar
zij moeten nog wel voor 163 scha-

‘Met moeten bereik je
weinig bij de agrariërs’

pen zorgen. Probleempje daarbij is,
dat schapen gewoon doorsjouwen
naar het volgende plukje gras en nog
weleens een nest van een weidevogel
vertrappen. ,,Ze reageren ook nauwe-
lijks op schrikdraad. Voor het be-
schermen van nesten tegen schapen
moet je eigenlijk veel gaas gebrui-
ken”, zegt Fien.
Het tellen van de jonge zwaluwen
heeft ze uitbesteed aan Cees van der
Starre uit Gouda, die dagelijks ergens
in de natuur actief is. Ze is er trots op,
dat ze in hun schuren nog dertien
nesten heeft van boerenzwaluwen en
aan de buitenkant achttien nesten
van huiszwaluwen.

Voor de weidevogels zijn in het
Groene Hart bijna nergens zoge-
noemde botanische weideranden,
vrij vertaald de bloemetjes langs de
sloten. Fien: ,,Veel boeren hebben dat
een tijdje gedaan, maar dan worden
ze weer overvallen door een in mijn
ogen verkeerde regelgeving en zijn zij
er mee gestopt.”
In de grote achtertuin zitten bewust
veel rommelhoekjes met struiken en
planten waar vogels en ook insecten
op af komen. Het enige minpuntje op

het erf van Verbij is, dat er vijf kat-
ten los lopen. ,,Natuurlijk die pak-

ken veel muizen en ratten, maar
ja, die kleintjes van de huiszwa-
luw durven niet op de grond te
lopen”, zegt Aad.
Tot de werkgroep Boerenland-
vogels behoren de agrarische

natuurverenigingen Weide en
Waterpracht (Bodegraven/Reeu-

wijk), Lange Ruige Weide, De Par-
mey (Bodegraven-noord en De

Meije) en De Wetering in Aarlander-
veen. Voor al die clubs is Fien Verbij
actief, zij kent de boeren en wil niet
te negatief over hen doen. Zij is ook
gebiedscoördinator voor Weide en
Waterpracht, de onmisbare schakel
tussen bestuur en boeren. Zij wil sa-
men met hen optrekken voor een be-
tere omgeving voor de boerennatuur.

Het is lekker rus-
tig langs het Riet-
veldsepad, door
Alphenaren vaak
gebruikt voor een
ommetje, al dan
niet met de hond.
De groene en de
grote bonte
specht fladderen
er rond en veel
klein spul als vin-
ken en puttertjes
(foto). En vanuit
haar grote boer-
derij runt Fien
Verbij haar net-
werk van natuur-
beschermers.

� Fien Verbij, op haar land aan het Rietveldsepad in Alphen. FOTO MARTIN SHARROTT

ten, een extreem laag peil in de
resterende sloten, geen begroeiing
in de kanten en geen koe in de wei:
,,In het Groene Hart is dat anders.
Hier herken je het historische
veenweidelandschap, is de bo-
demdaling beperkter en de biodi-
versiteit hoger. Verdroging van na-
tuur komt hier vooral door droog-
makerijen, niet door veenweiden.’’ 

De Woerdenaar denkt dat voor
het Groene Hart het beperken van
peilindexaties de beste stap is om
het tij voor het veenweidegebied
te keren. ,,Met onderwaterdrai-
nage, goed graslandbeheer en an-
dere innovaties is er met minder
bodemdaling goed te boeren’’,
zegt hij. ,,Ondertussen is er tijd
om ook alternatieve vormen van
landbouw te ontwikkelen. Daar
wordt volop mee geëxperimen-
teerd, maar ontwikkeling vraagt
tijd en ook aan alternatieve vor-
men van grondgebruik kunnen
nadelen zitten.’’ Jansen zegt graag
met De Ruyter in gesprek te gaan
om zijn ideeën te vertalen naar het
Groene Hart. 

Het landschap verandert, of de
mens nou wel of niet ingrijpt, zegt
de Goudse wethouder Hilde Nie-
zen. Zij pleit met Oosters voor de
komst van een kenniscentrum
voor bodemdaling in Gouda. ,,In-

tensieve landbouw is op sommige
plekken niet houdbaar meer. Op
andere plekken kunnen we nog
even vooruit, maar moeten we op
termijn het landgebruik verande-
ren.’’ 

Voor de ‘oude’ manier van om-
gaan met bodemdaling is geen
geld meer. ,,Het is inderdaad de
vraag of we het huidige intensieve
agrarische gebruik met productie
voor de wereldmarkt kunnen vol-
houden, zoals De Ruyter schetst.’’
Niezen wijst op het belangrijke
werk van het Veenweide Innovatie
Centrum in Zegveld en op de ver-
schillende projecten in West- en
Noord-Nederland waar wordt
geëxperimenteerd met kleine
koeien en natte teelten. Met on-
derwaterdrainage kan de bodem-
daling vertraagd worden, maar dit
lijkt een tijdelijke maatregel. 

Veranderingen
Niezen stelt landschapsarchitec-
ten als Peter de Ruyter nodig te
hebben om ‘in toekomstbeelden
en mogelijkheden te denken’. ,,In
de praktijk zullen we op de natste
en laagste plekken moeten begin-
nen met veranderingen. Mogelijke
complicatie is nog dat door vernat-
ting het ontstaan van moerasgas
mogelijk is (methaan), een broei-
kasgas dat vier keer sterker is dan
CO2. De wetenschap moet ons
helpen om de juiste richting te
kiezen.’’ De Ruyters programma
Ruimte voor Veen past in het stre-
ven van wethouder Niezen. De re-
gie zou wat haar betreft bij de re-
gionale overheden moeten liggen
en ondersteund door het rijk. Dat
wel.

� Het riviertje de Oude Meije in het veenweidegebied bij Zegveld.
FOTO MARLIES WESSELS

Er mogen in het plan
enkele boeren blijven
om goedkoop het
land te beheren
–agrariër Ben Verkleij

Veen moet groeien
Meer water, meer moeras
Minder boeren
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Wijs in het Groene Hart de gebie-
den aan waar het veen lekker veen
kan zijn en kan aangroeien. Goed
tegen bodemdaling en prima om
de gevolgen van de klimaatveran-
dering op te vangen. Dat idee heeft
landschapsarchitect Peter de Ruy-
ter deze week in deze krant uit de
doeken gedaan. Het rijk zou die
‘reservaten’ moeten aanwijzen en
de rekening moet naar de water-
schappen, gemeenten en provin-
cie. Zijn Ruimte voor Veen-plan
heeft de tongen losgemaakt in het
Groene Hart. Voor- en tegenstan-
ders laten al van zich horen.

Dijkgraaf Hans Oosters van
Hoogheemraadschap van Schie-
land en de Krimpenerwaard zegt
dat de technische snufjes, zoals
onderwaterdrainage en grondver-
betering, niet de oorzaak wegne-
men. ,,Dat kan alleen met vernat-
ting van veenweidegebieden door
het waterpeil fors te verhogen’’, en
daarmee geeft hij De Ruyter gelijk.
,,Dat betekent echter dat huidige
functies, zoals bijvoorbeeld de
melkveehouderij, in de toekomst
niet goed meer zijn te handhaven.

Dat is een keuze die is voorbehou-
den aan de overheden. Waterstaat-
kundig zijn de in ons gebied gele-
gen veenweiden, met handhaving
van het huidige waterpeil, op de
langere termijn nog goed te behe-
ren. Uitzondering vormt het zoge-
heten restveengebied tussen
Moordrecht en Nieuwerkerk waar
peilverlaging steeds ingewikkel-
der en kostbaarder wordt.’’

Oosters wijst op de Gebieds-
overeenkomst Veenweidepact in
de Krimpenerwaard waarin uiter-
lijk in 2021 zo’n 2.450 hectare van
het veenweidegebied als natuur
wordt ingericht. Dat plan komt in
opzet en doelstelling dichtbij wat
De Ruyter voorstelt. 

In een deel van het gebied ver-
dwijnt de agrarische bedrijvigheid
en komt er natuur voor in de

plaats. Deze functie vraagt om een
hoger waterpeil en draagt dus ook
bij aan het afremmen van de bo-
demdaling. ,,Deze transformatie
van een groot deel van de Krimpe-
nerwaard kost veel geld en levert
vanzelfsprekend veel discussie op
met de huidige gebruikers. Het
proces in de Krimpenerwaard
loopt al meer dan twintig jaar en
vormt het levende bewijs dat de
oplossing die Peter de Ruyter aan-
draagt allerminst eenvoudig is,
veel overleg vraagt en ook behoor-
lijk kostbaar is.’’

Vernatten
Kunnen we het de boeren in het
Groene Hart aandoen om het land
zodanig te vernatten dat er niet
meer op te rijden valt en de koeien
niet meer kunnen grazen?, vraagt
de Alphense agrariër Ben Verkleij
zich af. ,,Koeien maken juist het
plaatje van ons Groene Hart zo ka-
rakteristiek. We zijn hier trots en
zuinig op.’’ 

Verkleij kijkt terug en zet het
veenweidegebied in historisch
perspectief. Zeedijken werden op-
gehoogd, huizen op palen gezet te-
gen het verzakken, kanalen wer-
den gegraven voor de afvoer van

water, turf gestoken voor brand-
stof waardoor plassen ontstonden.
Deze werden later drooggemalen.
,,En in deze droogmakerijen is het
nu goed leven’’, zegt Verkleij: ,,De
polders zijn gemiddeld vijf of zes

meter lager dan de veenweidege-
bieden en deze grond zakt vrijwel
niet meer.’’ 

Verkleij is sceptisch over het
scenario dat De Ruyter voor ogen
heeft. ,,Er mogen een paar boeren
blijven om het landschap te on-
derhouden, want niemand doet
dat natuurlijk zo goedkoop als wij
boeren. En als we het landschap
niet onderhouden, wordt het uit-
eindelijk bos en nog later veen.
Maar dat zal niet snel gebeuren.
Daarvoor wonen we hier met te
veel mensen in een klein land en is
onze grond bovendien te duur.’’

Verdroging
Woerdenaar Erik Jansen is als 
adviseur betrokken bij het Veen-
weide Innovatie Centrum. Hij kan
zich zeker vinden in het pleidooi
van De Ruyter om bodemdaling
en de CO2-uitstoot in de veenwei-
den te beperken. Jansen vindt ech-
ter de situatie in het Groene Hart
anders dan in Friesland. Die pro-
vincie kenmerkt zich door grote
percelen, veel dichtgegooide slo-

‘Ruimte voor
veen is niet
zo eenvoudig’
Landschapsarchitect Peter de Ruyter wil dat er in het
Groene Hart plekken worden aangewezen waar veen kan
groeien omdat het waterbergend vermogen heeft.  De reacties
op zijn plan lopen uiteen van ‘te kostbaar’ tot ‘laten we praten’. 

We hebben mensen
als De Ruyter nodig
om in toekomst-
beelden te denken
–wethouder, Hilde Niezen

� De Goudse wethouder Hilde Niezen ziet wel wat in het plan van
landschapsarchitect Peter de Ruyter. FOTO PIM MUL

� Dijkgraaf Hans Oosters: Transformatie van landbouw naar natuur
levert veel discussie op en is kostbaar. FOTOPIM MUL

RUIMTE VOOR VEEN

Het veenweideland
in het Groene Hart
moet veranderen.
Daarvoor pleit land-
schapsarchitect
Peter de Ruyter.
Veen kan zich her-
stellen, maak daar
gebruik van, zegt hij:
,,Wij moeten gebruik-
maken van het wa-
terbergende vermo-

gen van veen. Daar-
naast voorkom je
met vernatting
dat het veen
inklinkt en
verbrandt. Bij
dit proces
komt CO2 in
de atmosfeer.
De Ruyter wil, naar
het voorbeeld van
het succesvolle rijks-

programma Ruimte
voor de Rivier, nu

een actieplan
Ruimte voor
Veen. Er
moeten ge-
bieden

komen waar
het veen kan

gedijen: veel water,
planten en moeras,
maar minder boeren.

De Ruyter: Wijs veenreservaten aan
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